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Вакцинація дорослих пацієнтів з аутоімунними 

запальними ревматичними захворюваннями 

 

Анотація 

 

Європейська ліга проти ревматизму (EULAR) оновила 

рекомендації щодо вакцинації дорослих пацієнтів з 

аутоімунними запальними ревматичними хворобами (AIIRD), які 

були опубліковані у 2011 р. Проведено чотири систематичні 

огляди літератури щодо: захворюваності/поширеності інфекцій, 

які попереджуються вакцинацією, серед пацієнтів із AIIRD; 

ефективності, імуногенності та безпеки вакцин; впливу 

антиревматичних препаратів на реакцію на вакцини; ефекту 

вакцинації людей, які проживають з пацієнтами з AIIRD.  

 

Згодом рекомендації були сформульовані на основі доказової 

бази та висновку експерта. Оновлені рекомендації містять шість 

загальних принципів та дев'ять рекомендацій. Перші стосуються 

необхідності щорічної оцінки статусу вакцинації, спільного 

прийняття рішень щодо термінів вакцинації, сприяння 

вакцинуванню під час ремісії, переважно до початку 

імуносупресії. Інактивовані вакцини можуть безпечно надаватися 

пацієнтам з AIIRD незалежно від основної терапії, тоді як живі 

атенуйовані вакцини мають розглядатися з обережністю. 

Вакцинація проти грипу та пневмококу повинна обов’язково 

враховуватись для більшості пацієнтів із AIIRD. Вакцинації проти 

правця та вірусу папіломи людини повинні призначатися 

відповідно до рекомендацій для широкої популяції. Пацієнтам з 

AIIRD, які знаходяться в групі ризику,слід призначати вакцинації 

проти гепатиту А (HAV), гепатиту В (HBV) та оперізуючого 

герпесу(HZ). Імунокомпетентні співмешканці пацієнтів з AIIRD 



 

 

повинні отримувати вакцини відповідно до національних 

рекомендацій, за винятком пероральної вакцини проти 

поліомієліту. Слід уникати живих атенуйованих вакцин протягом 

перших 6 місяців життя новонароджених від матерів, які 

отримували біологічні препарати протягом другої половини 

вагітності. Ці рекомендації EULAR 2019 року містять сучасні 

вказівки щодо ведення вакцинації у пацієнтів із AIIRD. 

 

Вступ 

 

Пацієнти з аутоімунними запальними ревматичними 

захворюваннями (AIIRD) мають підвищене інфекційне 

навантаження, яке обумовлене основним аутоімунним 

захворюванням, супутніми захворюваннями та 

імуносупресивною терапією. Імуносупресивна терапія включає 

глюкокортикоїди (ГК), хворобомодифікуючі антиревматичні 

препарати (DMARDs): звичайні синтетичні (csDMARD), біологічні 

(bDMARD) та таргетні синтетичні DMARD (tsDMARD). Оскільки в 

даний час принцип «лікування до цілі» керується інтенсивною 

імуносупресивною терапією, спрямованою на ремісію при 

більшості ревматичних захворювань, то така терапія зазвичай 

застосовується на ранніх стадіях захворювання. Таким чином, 

профілактика інфекцій має вирішальне значення в лікуванні 

хворих на AIIRD. 

 

Вакцинація запобігає інфекціям шляхом індукції та/або 

підвищення захисного імунітету. Вакцинація особливо важлива 

для хворих на AIIRD та потенційно може призвести до зниження 

частоти госпіталізації, відвідування невідкладної допомоги та 

частоти інвазивних інфекційних захворювань. Тим не менш, 

населення з AIIRD загалом страждає від неоптимального 

охоплення щепленнями, частково через низький показник 

направлень на вакцинацію ревматологами та іншими 

спеціалістами, що свідчить про необхідність підвищення 

обізнаності щодо вакцинації серед ревматологічної спільноти та 

залучених медичних працівників. Ще один важливий фактор 

низького рівня вакцинації стосується занепокоєння щодо 

ефективності, імуногенності та безпеки щеплень, що являється 



 

 

важливою проблемою, яка має бути вирішена за допомогою 

майбутньої доказової бази. 

 

Нашою метою було оновити нинішні рекомендації EULAR щодо 

вакцинації пацієнтів із AIIRD, які були опубліковані у 2011 році, та 

включити нові дані щодо захворюваності/поширеності інфекцій 

які профілактуються вакцинами серед пацієнтів з AIIRD. Також 

включити дані про ефективність, імуногенність та безпеку вакцин, 

що надаються пацієнтам із AIIRD у рамках широкого спектру 

імуносупресивних методів терапії. Оновлення проводилось у 

відповідності до стандартних операційних процедур (SOP) EULAR, 

поєднуючи дані клінічних досліджень та висновків експертів. Наші 

рекомендації спрямовані на всіх медичних працівників, які беруть 

участь у догляді за пацієнтами з AIIRD. 

 

Методи 

Розробка рекомендацій 

 

Поточне оновлення рекомендацій EULAR щодо вакцинації 

пацієнтів із AIIRD було комбінованим проектом для дорослого та 

дитячого населення. Після оновленого в 2014 році EULAR SOP 

керівник спершу сформував робочу групу з керівним комітетом. 

До складу керівного комітету входили керівник, співавтор, 

методисти, троє стипендіатів, які проводили систематичні огляди 

літератури (СОЛ), один експерт-ревматолог та один фахівець з 

інфекційних хвороб. Керівний комітет визначив дослідницькі 

питання щодо СОЛ (Графа 1) та організував півтора денну зустріч 

цільової групи.  

 

Учасників засідання робочої групи для дорослих представляли 

сім європейських країн та Ізраїль, серед яких 10 дорослих 

ревматологів, чотири клінічні імунологи, один спеціаліст з 

інфекційних захворювань, один педіатр/ревматолог, два 

делегати мережі молодих ревматологів New Emerging EULAR 

NETwork, один медичний працівник ревматології та два пацієнти. 

Три стипендіати виконали чотири СОЛ, що висвітлюють частоту 

інфекцій, ефективність, імуногенність, безпеку вакцинації у 



 

 

хворих на AIIRD, вплив DMARD на реакцію на вакцинацію та 

ефект вакцинації співмешканців пацієнтів з AIIRD, у т.ч. 

новонароджених, профілактику інфекцій та безпеку хворих. Ці 

СОЛ були зосереджені на дослідженнях, опублікованих після 

фіксації СОЛ для попереднього оновлення, тобто жовтня 2009 

року.  

 

MEDLINE (через PubMed), EMBASE та Cochrane досліджувались із 

1 жовтня 2009 року до 1 серпня 2018 року. В якості пошукових 

термінів були об'єднані терміни заголовків медичних предметів 

(MESH) для визначених AIIRD, імуносупресивних препаратів та 

вакцин (Вставка 2). Були включені лише статті англійською мовою. 

Можуть бути додані й інші документи, які вважалися 

релевантними, на думку експертів. 

 

Перша частина наради була поділена між дорослими та 

педіатричними членами цільової групи, під час якої були 

представлені попередні результати чотирьох СОЛ. Після 

презентації група розділилася на дві частини, щоб 

сформулювати окремі оновлені рекомендації щодо вакцинації у 

дорослих та дітей із AIIRD. У групі для дорослих керівник 

запропонував формулювати кожну рекомендацію. Кожна 

рекомендація обговорювалася в межах групи, і формулювання 

змінювалося до досягнення згоди між членами.  

 

У другій частині наради дві групи знову об’єдналися та 

переглянули два набори рекомендацій, щоб переконатися, що 

між ними не було значної розбіжності. Невеликі зміни були 

внесені після цієї презентації та затверджені всіма членами 

цільової групи. Потім було організовано другу нараду цільової 

групи, яка включала в себе презентацію оновлених СОЛ щодо 

дорослого населення з AIIRD. Про результати СОЛ 

повідомляється у двох статтях, поданих для публікації на RMD 

Open. Кожна рекомендація була обговорена та модифікована, 

після чого відбувся другий тур голосування усіма членами цільової 

групи. 



 

 

Сформульовано шість загальних принципів та дев'ять 

рекомендацій (таблиці 1 і 2). Для кожного твердження наявні дані 

були критично оцінені і сила рекомендацій (SoR) визначалася 

відповідно до стандартів Оксфордського центру доказової 

медицини.  

 

Після другого засідання остаточний варіант рекомендацій був 

розповсюджений серед членів цільової групи, які в електронному 

вигляді проголосували за згоду з кожним із принципів та 

рекомендацій. За кожну заяву проголосували окремо і давали 

бал від 0 (абсолютно не згоден із запропонованою 

рекомендацією) до 10 (максимально можлива підтримка 

рекомендації). Рівень узгодження кожної рекомендації базувався 

на середньому балі голосів. Остаточний рукопис був складений 

після другого засідання робочої групи. Рукопис був 

структурований відповідно до оцінювання рекомендацій та 

принципу оцінки II, розглянутий, переглянутий та затверджений 

всіма членами цільової групи, після чого було проведено 

остаточний огляд та затвердження виконавчим комітетом EULAR 

перед подачею до журналу. 

 

Визначення 

 

У галузі вакцинації важливими є декілька результатів. По-перше, 

спроможність вакцинації запобігати інфекціям, яку називають 

"ефективністю". Часто гуморальні відповіді на вакцини 

розглядаються як сурогатні кінцеві показники ефективності, 

особливо для рідкісних інфекцій, які в іншому випадку потребують 

нездійсненних досліджень із дуже великою кількістю пацієнтів, 

щоб довести ефективність вакцини. Здатність вакцин викликати 

гуморальну та/або клітинну імунну відповідь називається 

«імуногенністю». Ці імунні реакції можуть співвідноситися з 

клінічною ефективністю деяких вакцин, але не обов'язково. Це 



 

 

слід враховувати при тлумаченні наявних доказів (насамперед 

щодо імуногенності) цих рекомендацій. 

 

Основні вимоги до SoR ґрунтувалися на рівні доказів ефективності 

вакцинації. У вакцинних дослідженнях, що мають лише 

результати імуногенності, SoR встановлювали на основі 

сурогатного результату (імуногенності). Якщо не було прямої 

кореляції між результатами імуногенності та рівнем захисту, 

коефіцієнт корисної дії знижувався. 

 

Безпека вакцин має велике значення. Безпечна вакцинація 

означає, що вакцинація не має серйозних несприятливих 

наслідків і не погіршує основне захворювання. Особливо 

важливою проблемою є безпека живих атенуйованих вакцин. 

Для цих вакцин результати безпеки насамперед визначали SoR. 

Для кожної рекомендації є рівень наявних доказів щодо 

ефективності, імуногенності та безпеки за умови наявності даних. 

 

Результати 

Загальні принципи 

 

Цільова група схвалила шість загальних принципів вакцинації 

хворих на AIIRD як загальноприйняті (таблиця 1). Сформульовано 

три основні принципи. Інші три принципи витікають з 

рекомендацій №2 до №4, опублікованих у версії 2011 року та 

включених у загальні принципи через їх важливість та загальний 

характер. Рівень узгодженості кожного загального принципу 

представлений у таблиці 1. 

Ревматологічний колектив повинен щорічно оцінювати статус 

вакцинації та показання до подальшої вакцинації у пацієнтів із 

AIIRD. 



 

 

Головним завданням було затвердити щорічну оцінку статусу 

вакцинації лікуючим ревматологічним колективом як центральний 

принцип, що керує щепленнями пацієнтів з AIIRD. Це є загальним 

принципом, а не рекомендацією. У версії 2011 року перша 

рекомендація стосувалася оцінки стану вакцинації пацієнтів із 

AIIRD, не визначаючи відповідального лікаря. Поточна версія 

наголошує на необхідності щорічної оцінки, делегуючи 

відповідальність перед лікуючим ревматологом або 

ревматологічною групою. Команда з ревматології має 

розширені знання та досвід, що охоплює всі аспекти AIIRD, 

включаючи відповідні способи лікування, застосовані до окремого 

пацієнта. Лікувальна ревматологічна група зазвичай керує 

медичною допомогою для пацієнтів з AIIRD, спілкується з лікарем 

первинної медичної допомоги та координує 

мультидисциплінарну мережу. Як зазначено у версії 2011 року, 

опис історії вакцинації, побічних явищ та загострення основного 

AIIRD після попередніх щеплень повинен бути включений до 

оцінки та перетворений на стандарт догляду за хворими на AIIRD. 

 

Індивідуалізована програма вакцинації повинна бути роз'яснена 

пацієнтові ревматологічною групою, забезпечуючи основу для 

спільного прийняття рішень і спільно реалізовуватися лікарем 

первинної медичної допомоги, ревматологічною групою та 

пацієнтом. 

 

Це – нещодавно сформульований принцип, який схвалюється 

пацієнтами цільової групи та підтримується іншими членами. 

Спільне прийняття рішень та врахування потреб, проблем та 

вподобань пацієнта отримали найбільше визнання в лікуванні 

хронічних захворювань. 

 

Визначення перешкод для імунізації та подолання страхів та 

занепокоєнь пацієнтів щодо несприятливих наслідків є важливим 



 

 

кроком на шляху дотримання будь-якої програми імунізації. 

Доступ до доказової інформації про вакцини та розуміння ризиків 

і переваг вакцинації дає можливість пацієнтам прийняти свідоме 

рішення щодо запропонованої програми вакцинації. Команда 

ревматологів повинна інформувати пацієнтів про ризик 

зараження та показання до щеплень, розповідати пацієнтам про 

співвідношення ризику/користі вакцин та заохочувати пацієнтів 

дотримуватися відповідного графіка вакцинації. Опитування 

серед пацієнтів з AIIRD продемонструвало, що кращі знання про 

вакцинацію та рекомендації щодо вакцинації лікуючим 

фахівцем були позитивно пов’язані з поліпшенням використання 

вакцини. Спілкування між ревматологічними та первинними 

медико-санітарними групами додатково підтримує реалізацію 

програми вакцинації. Велике обстеження пацієнтів із 

ревматоїдним артритом (РА) у Великобританії показало, що 

більшість вакцинацій проводиться в закладах первинної медичної 

допомоги, підтримуючи співпрацю між первинною та вторинною 

медичною допомогою, щоб максимізувати використання 

вакцини. 

 

Вакцинацію пацієнтам із AIIRD бажано проводити під час 

ремісії. 

 

Ця заява, зазначена як друга рекомендація у версії 2011 року, 

була перенесена на третій загальний принцип. Обґрунтуванням 

цього рішення була спільна думка більшості членів. Більшість 

досліджень вакцинації, проведених у популяції з AIIRD, включали 

пацієнтів в ремісії. Кількість досліджень із пацієнтами, які були 

імунізовані на стадії активного захворювання, є занадто низькою, 

щоб зробити висновок про ефективність чи безпеку вакцинації 

під час активної фази захворювання. Одне дослідження 

безпосередньо стосувалося впливу основної активності 

захворювання на імуногенність вакцинації. У цьому дослідженні у 

пацієнтів із ювенільним системним червоним вовчаком (СЧВ) з 

високою активністю СЧВ була знижена частота сероконверсії до 



 

 

вакцинації проти грипу А H1N1. Однак, виходячи з обмежених 

знань щодо безпеки та імуногенності щеплень у пацієнтів з 

активним захворюванням, вакцинації переважно застосовують 

під час ремісії, згідно з висновком експерта. У пацієнтів з 

активним захворюванням імунізацію не слід виключати та 

потрібно розглядати індивідуально. 

 

Вакцини бажано вводити до планової імуносупресії, зокрема до 

анти-В-клітинної терапії. 

 

Ця важлива концепція заснована на четвертій рекомендації у 

версії 2011 року та була додатково розширена до 

запровадження csDMARDs, bDMARDs та tsDMARD, що спонукало 

до проведення політики ранньої вакцинації для забезпечення 

оптимальної реакції на вакцини. Однак важливо підкреслити, що 

метою цього принципу є не відкладати необхідне 

імуносупресивне лікування у важких випадках. У таких випадках 

головним пріоритетом є початок зазначеного імуносупресивного 

лікування, а не раннє введення вакцин. 

 

Було досягнуто чіткого консенсусу щодо пригнічуючого ефекту 

ритуксимабу (RTX) на гуморальну відповідь на вакцинацію проти 

грипу та пневмококу у пацієнтів з РА, спондилоартропатіями та 

СЧВ, пояснюючи підстави вакцинації до введення ритуксимабу. 

Інші bDMARD терапії мають різний вплив на реакцію на імунізацію 

в популяції AIIRD, при цьому більшість пацієнтів отримують 

задовільну серологічну відповідь. Вплив конкретних DMARD 

широко обговорюється в розширеному СОЛ (подається для 

публікації в RMD Open). 

 

Вакцини повинні бути призначені до початку імуносупресивної 

терапії, особливо перед біологічною анти-В-клітинною терапією. У 



 

 

разі неімунізованих пацієнтів, що перебувають на анти-В-клітинній 

терапії, вакцинацію слід проводити в наступний часовий період: 

принаймні за 6 місяців після введення та за 4 тижні до наступного 

курсу терапії. У випадках, коли цей часовий період для імунізації 

неможливий, вакцинація може бути розглянута в рамках анти-В-

клітинної терапії, беручи до уваги потенційну субоптимальну 

відповідь на вакцину. 

 

Неживі вакцини можна вводити пацієнтам з AIIRD під час 

застосування глюкокортикоїдів та DMARDs. 

 

Спочатку представлене як четверта рекомендація у версії 2011 

року, це твердження було змінено та оновлено до загального 

принципу, з огляду на переконливі докази загальної адекватної 

ефективності та безпеки вакцинації під час використання ГК 

та/або обох csDMARD, bDMARD та tsDMARDs при різних 

ревматичних захворюваннях. Накопичені дані протягом останніх 

років підтримують введення вакцин проти грипу, пневмококу, 

правцевого анатоксину, вірусу гепатиту В, вірусу гепатиту А та 

вірусу папіломи людини під час імуносупресивної терапії. У 

більшості досліджень було досягнуто адекватної імунопротекції, 

не маючи великих сигналів безпеки, хоча період спостереження 

у більшості досліджень був невеликим. Подробиці відповідних 

досліджень надаються у СОЛ Ронданом, поданими для публікації 

у Open RMD. 

 

Живі атенуйовані вакцини повинні розглядатися з обережністю у 

пацієнтів з AIIRD. 

 

Введення живих атенуйованих вакцин пацієнтам з AIIRD вимагає 

особливої уваги. У версії 2011 року в третій рекомендації було 

зазначено, що слід уникати введення живих атенуйованих вакцин 



 

 

пацієнтам при імуносупресії з AIIRD. У світлі нових доказів та 

досвіду введення певних живих атенуйованих вакцин у пацієнтів з 

AIIRD, цільова група широко обговорила модифікацію 

оригінального твердження, щоб сформулювати його у більш 

рекомендованому режимі. Було досягнуто домовленості про 

включення нових доказів в оновлені рекомендації з детальним 

поясненням обґрунтування та нових доказів. Пацієнтам, що 

знаходяться в умовах імуносупресивної терапії слід уникати 

введення живих атенуйованих вакцин, оскільки вони містять 

ослаблені живі мікроорганізми, які теоретично можуть викликати 

інфекції у сприйнятливої популяції з AIIRD. Виходячи з думки 

експертів, бажаний термін вакцинації живими вакцинами 

становить 4 тижні до початку лікування. Однак вакцини проти 

кору, паротиту, краснухи та жива атенуйована герпес зостер 

вакцина можуть бути винятками. 

 

Виходячи з рекомендацій Центрів контролю та профілактики 

захворювань (CDC), визначення "імуносупресивної терапії" 

включає використання ГК протягом ≥2 тижнів у дозах, 

еквівалентних преднізолону 20 мг/добу або 2 мг/кг маси тіла. 

Вони вважаються імуносупресивними, як і метотрексат (MTX) 

≥0,4мг/кг/тиждень, азатіоприн ≥3,0мг/кг/добу або 6-

меркаптопурин ≥1,5мг/кг/добу, тоді як дози нижче цих рівнів 

можуть розглядатися як "низький ступінь" імуносупресії. Рівень 

імуносупресії у разі тривалого лікування низькою дозою ГК 

потребує подальшого дослідження. У галузі ревматології 

bDMARD і tsDMARD також визначаються як імуносупресивна 

терапія. 

 

Свідчення щодо КПК (кір, краснуха, паротит) в основному 

виходять із даних спостережень у педіатричній популяції хворих на 

AIIRD. Що стосується імуногенності, ретроспективне дослідження 

з Нідерландів повідомило про тривалу стійку серопротекцію кору 

у великої групи пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом 

(JIA). Застосування ГК або метотрексату(МТХ) не впливало на 



 

 

концентрацію антиген-специфічних антитіл або показники 

серопротекції. Послідовно, про подібний результат 

повідомлялося в невеликому ретроспективному дослідженні, 

проведеному у дітей із СЧВ у Бразилії. Проспективне дослідження 

з контролю випадків у Німеччині також повідомило про захисну 

гуморальну відповідь через 6 місяців після ревакцинації кору в 15 

пацієнтів із JIA, які отримували терапію низькою дозою МТХ 

самостійно або в поєднанні з етанерцептом. Що стосується 

безпеки, то не спостерігалося збільшення активності 

захворювання, спалаху кору або серйозних інфекцій, у тому 

числі у пацієнтів з JIA, які застосовували етанерцепт. 

Рандомізоване відкрите дослідження з Нідерландів підтвердило 

належну імуногенність та безпеку ревакцинації КПК, наданої 

пацієнтам з JIA, включаючи 60 пацієнтів, які використовували MTX, і 

невелику кількість пацієнтів, які використовували bDMARD. 

Виходячи з цих даних про безпеку вакцинації КПК, можна 

розглядати вакцинацію проти вірусу кору (на відміну від 

неоімунізації) у пацієнтів з AIIRD, які мають низький ступінь 

імуносупресії та ризик зараження кором (наприклад, 

мандрівники). 

 

Щодо вакцинації проти оперізуючого герпесу (HZ), два 

дослідження оцінювали безпеку живої атенуйованої вакцини 

проти HZ у пацієнтів з AIIRD, які застосовують імуносупресивні 

препарати. Велике когортне дослідження добровольців у віці 60 

років і старше з AIIRD, які отримували імуносупресивну терапію, 

включаючи bDMARD, не показало жодного збільшення 

захворюваності на оперізуючий герпес протягом перших 42 днів 

після вакцинації. Жива атенуйована вакцина проти HZ була 

безпечно надана невеликій когорті хворих на CЧВ (n = 10), з 

наступним наглядом протягом 12 тижнів. На основі цих 

досліджень може бути розглянута жива атенуйована вакцина 

проти HZ у пацієнтів із ризиком. Вакцина проти неживих вірусів 

тепер доступна в деяких країнах. Про вакцини обговорено нижче 

в рекомендації №5. 



 

 

Отже, під час імуносупресії слід уникати живих атенуйованих 

вакцин, за винятком обережного використання КПК та вакцини HZ 

при особливих обставинах, як обговорювалося вище. 

 

Рекомендації 

 

Сформульовано загалом дев'ять рекомендацій. Для кожної 

рекомендації було вказано рівень доказовості щодо 

захворюваності/поширеності інфекцій, які профілактуються 

вакцинами при AIIRD, а також 

ефективності/імуногенності/безпеки вакцинації з подальшим 

обґрунтуванням рекомендацій та рівнем узгодженості (таблиця 

2). Шість із цих рекомендацій, що стосуються грипу, пневмококу, 

анатоксину правця, гепатиту А, гепатиту В, а також щеплень 

проти HPV, випливали з рекомендацій 2011 року з деякими 

модифікаціями. Три рекомендації (колишня №10, №12 у версії 

2011 року) щодо вакцинації гіпоспленічних/аспленічних хворих на 

AIIRD, вакцинації БЦЖ та подорожуючих хворих з AIIRD були 

вилучені. Спеціалізована група вирішила, що перші дві теми 

стали неактуальними у щоденній ревматологічній практиці. 

Рекомендація для подорожуючих хворих на AIIRD (колишній №13) 

дотримуватися національних рекомендацій була опущена через 

те, що вона не була специфічною. Було сформульовано дві нові 

рекомендації (№8, №9), що стосуються вакцинації членів сім’ї 

пацієнтів з AIIRD та новонароджених, матері яких отримували 

біологічні препарати під час вагітності. Згідно з цими темами було 

проведено СОЛ дослідження, у якому не було виявлено жодних 

відповідних робіт. Таким чином, ці рекомендації ґрунтувалися на 

думці експертів. 

 

Вакцинація протии гриппу наполегливо рекомендується 

більшості пацієнтів з AIIRD. 



 

 

Ця рекомендація (№5 у версії 2011 року) залишилась по суті 

незмінною, за винятком зауваження, що вакцину слід розглядати 

для більшості, а не для всіх пацієнтів. Пацієнти з AIIRD мають більш 

високий ризик захворіти на грип порівняно із загальною 

популяцією. Колегія спеціальної групи широко обговорювала 

кількість пацієнтів, яким слід рекомендувати вакцину. Оскільки 

існує вагома варіабельність у національних рекомендаціях щодо 

вакцинації проти грипу, починаючи від вакцинації всього 

населення в США до вакцинації на основі віку та ризику в інших 

країнах, колегія врахувала різні епідеміологічні та клінічні аспекти 

вакцинації проти грипу в пацієнтів з AIIRD. На сьогоднішній день не 

існує переконливих епідеміологічних доказів, які б 

виправдовували універсальну вакцинацію проти грипу для всієї 

популяції хворих на AIIRD. Наприклад, молоді пацієнти з 

анкілозуючим спондилітом, які отримували лікування 

нестероїдними протизапальними препаратами, не вважаються 

імуносупресивними, і тому вони не мають підвищеного ризику 

захворіти на грип. Тим не менш, більшість населення з AIIRD, 

зокрема пацієнти, які отримували імуносупресивну терапію, 

мають користь від вакцини. 

 

Щодо ефективності, було досліджено, що сезонна тривалентна 

вакцинація проти грипу знижує захворюваність та бактеріальні 

ускладнення грипу, знижує частоту госпіталізації та смертність від 

грипу/пневмонії в хворих з AIIRD. Більшість досліджень були 

зосереджені на імуногенності як сурогатному результаті 

ефективності. Показано, що вакцинація проти грипу є 

імуногенною у пацієнтів із РА, СЧВ, ANCA-асоційованим 

васкулітом (AAV), системною склеродермією та псоріазом, які 

отримували лікування усіма класами DMARD, за винятком 

ритуксимабу. Показано, що тимчасове припинення 

застосування МТХ покращує імуногенність вакцинації проти 

грипу у хворих на РА, найкращі результати коли прийом МТХ 

було призупинено на 2 тижні до та 2 тижні після вакцинації. Однак 

наразі не рекомендується відміняти МТХ до або після щеплення 

проти грипу. Побічні дії вакцинації проти грипу у пацієнтів із AIIRD 



 

 

можуть порівнюватись із тими, які визначаються у здорових групах 

контролю, хоча не існує досліджень щодо безпеки вакцини. 

 

Більшість досліджень щодо імуногенності та безпеки пандемічної 

одновалентної вакцини проти грипу, виявили знижену 

імуногенність у хворих на AIIRD (переважно РА та СЧВ) та при 

використанні більшості імуносупресивних препаратів, хоча 

рівень захисних антитіл був досягнутий у більшості пацієнтів, за 

винятком тих, хто отримував ритуксимаб та абатацепт. Показано, 

що повторна вакцинація покращує імуногенність, що призводить 

до рівня серопротекції, у порівнянні зі здоровим контролем. Це 

також було показано у хворих на СЧВ, які вперше отримували 

сезонну вакцину проти грипу. 

 

Після вакцинації як сезонною, так і пандемічною вакцинами 

проти грипу активність захворювання була стабільною у більшості 

досліджень і повідомлялося лише про легкі побічні явища у 

порівнянні з контролем. Вакцинація проти грипу повинна бути 

настійливо рекомендована для більшості пацієнтів, виходячи з 

даних підвищеного ризику та захворюваності на грипозну 

інфекцію у хворих на AIIRD, у поєднанні з дослідженнями, що 

показують зменшення грипозних інфекцій після вакцинації, та 

великим набором даних, що підтверджують хорошу 

імуногенність та безпеку вакцини проти грипу у хворих на AIIRD. 

 

Для більшості пацієнтів з AIIRD слід рекомендувати вакцину 

проти пневмококу.  

 

У цю рекомендацію (перерахована №6 у версії 2011 року) були 

внесені зміни, які визначають коло кандидатів на пневмококову 

вакцину як «більшість» пацієнтів з AIIRD, з тим щоб охопити 

пацієнтів з ризиком пневмококової хвороби. Цільова робоча 



 

 

група широко обговорила типи пневмококової вакцини, терміни її 

введення, кількість пацієнтів, які отримають користь від вакцинації 

та економічну ефективність вакцини для того, щоб орієнтуватися 

на AIIRD пацієнтів з ризиком пневмококової інфекції. 

 

Ризик легеневої інфекції особливо високий у пацієнтів з AIIRD. У 

дослідженні американських ветеранів з РА найвищий показник 

госпіталізації через інфекції був обумовлений пневмонією (37%). 

РА та СЧВ були визначені як додаткові умови ризику для 

пневмококової хвороби. Частота інвазивної пневмококової 

інфекції у хворих на СЧВ була в 13 разів вища порівняно з 

загальною популяцією Голландії. 

 

Зараз доступні дві пневмококові вакцини: 23-валентна 

пневмококова полісахаридна вакцина (PPSV23) та 13-валентна 

пневмококова кон'югатна вакцина (PCV13). Рандомізоване 

подвійне сліпе дослідження щодо клінічної ефективності PPSV23 у 

профілактиці пневмонії у хворих на РА не виявило підвищеної 

ефективності вакцини щодо плацебо. З іншого боку, 

ретроспективне дослідження довгострокового ефекту PPSV23 у 

пацієнтів з РА, які отримували МТХ, показало відносний ризик 

розвитку пневмонії (9,7) у невакцинованих пацієнтів. Гуморальна 

імуногенність та безпека PPSV23 були продемонстровані при РА, 

СЧВ та в незначній мірі при подагрі та інших. Довгострокова 

імуногенність PPSV23 була оцінена у двох дослідженнях у 

пацієнтів хворих на РА, які отримували МТХ та біологічні 

препарати. Обидва показали тривалу наявність захисних антитіл 

до 7 років. Імуногенність та безпеку PCV13 оцінювали у невеликих 

групах пацієнтів з РА та виявили, що вона викликає відповідну 

гуморальну реакцію, хоча і знижену при МТХ, у хворих на СЧВ та 

системний васкуліт. Жодне з вищезгаданих досліджень не 

викликало ніяких проблем щодо безпеки, за винятком пацієнтів із 

періодичними кріоприн-асоційованими синдромами (CAPS), які 

можуть викликати важкі місцеві та системні реакції на PPSV23. 



 

 

На теперішній час рекомендується поетапна пневмококова 

вакцинація, стратегія стимуляції PCV13 prime-PPSV23 з інтервалом 

не менше 8 тижнів між двома щепленнями. Ця стратегія 

базується на основі рекомендацій CDC та Європейського 

товариства клінічної мікробіології та інфекційних хвороб (ESCMID) 

для дітей молодшого віку, дорослих старше 65 років та пацієнтів з 

ризиком пневмококової хвороби (таблиця 3). В основному, це 

ґрунтується на думці експертів. Дані досліджень, проведених у 

загальній популяції та на хворих із ВІЛ, показали посилену 

імуногенну відповідь після комбінованої вакцинації. З іншого боку, 

доказів ефективності комбінації PCV13 та PPSV23 у пацієнтів із 

AIIRD недостатньо. Рандомізоване контрольоване дослідження у 

пацієнтів з РА оцінювало серологічну відповідь на PCV13 з 

наступним PPSV23 через 16-24 тижні. Дослідження 

продемонструвало адекватну відповідь (87% та 94% у пацієнтів з 

РА на bDMARDS та csDMARDS відповідно) зі значно зниженою 

реакцією у пацієнтів, які отримували ритуксимаб. Основна 

стратегія стимулювання PCV13 не покращила реакцію. Однак 

тривалі подальші дослідження, що стосуються стійкості 

гуморальної відповіді та імунологічної пам’яті, поки що 

недоступні. 

 

Пневмококову вакцинацію слід настійно рекомендувати для 

більшості пацієнтів з AIIRD, зважаючи на підвищений ризик 

неінвазивної та інвазивної пневмококової хвороби у таких пацієнтів 

та поряд із хорошою ефективністю, імуногенністю та 

сприятливим профілем безпеки пневмококових вакцин у 

здорової популяції, а також відповідно до нинішніх рекомендацій 

CDC та ESCMID. Пневмококову вакцинацію слід обережно 

розглянути у пацієнтів із CAPS, враховуючи потенційні ризики 

виникнення побічних явищ. Цільова група не має підстав 

рекомендувати конкретну пневмококову вакцину на основі 

наявних даних щодо ефективності, імуногенності та безпеки 

наявних пневмококових вакцин. У вирішенні питання про вибір 

вакцини певну роль можуть відігравати витрати на вакцини. 



 

 

 

Пацієнтам з AIIRD слід провести вакцинацію правцевим 

анатоксином відповідно до рекомендацій для широкої 

популяції. Пасивну імунізацію слід враховувати 

пацієнтам, які отримували анти-В-клітинну терапію. 

 

Зміст цієї рекомендації залишився по суті незмінним (посилання 

на рекомендацію № 7 у версії 2011 року), за винятком 

перефразовування другого твердження. 

 

Жодне дослідження не оцінювало частоту зараження правцем 

після вакцинації. Гуморальна відповідь на вакцинацію проти 

правця сильно корелює з профілактикою захворювання і тому 

може бути використана як міра клінічного результату. В цілому 

пацієнтам з AIIRD рекомендується провести вакцинацію 

правцевим анатоксином відповідно до рекомендацій для 

загальної популяції. 

 

Пацієнти з РА та СЧВ показують задовільну імуногенність проти 

щеплення правцевим анатоксином у порівнянні з контролем. Це 

також справедливо для пацієнтів з РА, які приймають 

імуносупресивні препарати, включаючи пацієнтів, які отримували 

ритуксимаб на 24 тижні раніше. Лікування белімумабом не 

впливало на здатність пацієнтів із СЧВ підтримувати титри антитіл 

до попередньої імунізації правцевим анатоксином. Хоча немає 

даних щодо ефективності вакцинації правцевим анатоксином 

під впливом анти-В-клітинної терапії, ефективність зменшується в 

цій ситуації на основі екстраполяції даних з інших вакцин. Згідно 

висновку експерта пасивну імунізацію правцевими 

імуноглобулінами слід враховувати у разі високого ризику 

виникнення правця у пацієнтів, які отримували анти-В-клітинну 

терапію. 



 

 

 

Пацієнтам із AIIRD, які перебувають у зоні ризику слід 

вводити вакцини проти гепатитів А(HAV) та В(HBV) - у 

конкретних ситуаціях показана повторна або пасивна 

імунізація. 

 

Оригінальна рекомендація щодо вакцинації проти HAV та HBV 

була доповнена показами до повторної або пасивної імунізації в 

конкретних випадках. Даних про частоту та поширеність HAV у 

хворих з AIIRD немає. Пацієнтам з AIIRD, у яких є ризик захворіти 

на гепатит А, рекомендується вакцинуватися. До групи ризику 

відносять HAV-серонегативних пацієнтів, які подорожують до 

ендемічних країн або проживають у них. Дані про ефективність 

вакцини відсутні, але існує сильна залежність між концентрацією 

антитіл та серопротекцією проти інфекції. Слід підкреслити, що 

разова доза вакцини проти HAV не забезпечує достатнього 

захисту при РА та у пацієнтів, які вживають імуносупресивні 

препарати. Тому рекомендується друга вакцинація проти HAV 

через 6 місяців та визначення титрів післявакцинальних антитіл. У 

разі подорожі потрібно розглянути можливість пасивної імунізації, 

тому що пацієнт з AIIRD може бути не захищений після 

одноразової дози вакцини. 

 

Дослідження з різних географічних регіонів світу повідомляли про 

різну серологічну поширеність HBV-інфекції серед пацієнтів з 

AIIRD. Дані про ефективність вакцинації проти гепатиту В у хворих 

на AIIRD відсутні, але вважається, що концентрація антитіл 

співвідноситься із захистом. Вакцинація проти гепатиту В була 

імуногенною у більшості пацієнтів із AIIRD, хоча два малі відкриті 

дослідження повідомляли про недостатню гуморальну відповідь 

на вакцину проти HBV у пацієнтів з AIIRD, які отримували bDMARD. 

Крім того, високодозована вакцинація проти HBV не підвищила 

рівень гуморальної відповіді. 



 

 

Відповідно до попередніх рекомендацій вакцину проти HBV слід 

вводити лише пацієнтам із групи ризику. До неї входять 

серонегативні HBV, які подорожують або проживають у 

ендемічних країнах та пацієнти з підвищеним ризиком 

зараження HBV (медичний персонал; побутові контакти або 

сексуальні стосунки з особами, які мають хронічну HBV інфекцію; 

внутрішньовенне вживання наркотиків; чоловіки, які займаються 

сексом з чоловіками). У разі контакту з вірусом гепатиту В у 

невакцинованого пацієнта або пацієнта з недостатньою 

реакцією на вакцину, призначається повторна або пассивна 

імунізація імуноглобуліном відповідно до рекомендації CDC. 

 

Вакцинація проти оперізуючого герпесу (HZ) 

розглядається у пацієнтів з високим ризиком. 

 

Ця рекомендація залишилася ідентичною рекомендації №8 у 

версії 2011 року. Докази, накопичені за останнє десятиліття, ще 

більше підтверджують цю рекомендацію. 

 

У пацієнтів з AIIRD підвищений ризик розвитку HZ порівняно із 

загальною популяцією, із найвищим ризиком зараження у 

пацієнтів із запальним міозитом та СЧВ. У двох рандомізованих 

сліпих дослідженнях жива атенуйована вакцина проти HZ знизила 

ризик виникнення HZ з 51% до 70% серед імунокомпетентних осіб 

50 років і старше. У літніх пацієнтів з AIIRD щеплення HZ-вакциною 

було пов'язано зі зниженою частотою захворюваності 

(спостереження за 2 роки), як повідомлялося в ретроспективному 

великому дослідженні, що включало пацієнтів із 

імуноопосередкованими захворюваннями (РА, псоріаз, запальні 

захворювання кишечника ). Цей ефект був присутній незалежно 

від вживання ліків, включаючи bDMARD. Вакцинація проти HZ 

забезпечила захист протягом 5 років серед пацієнтів з 

аутоімунними захворюваннями. Крім того, вакцина виявилася 



 

 

імуногенною та безпечною у невеликій вибірці хворих на СЧВ та у 

пацієнтів, які отримували ГК. Вакцина була безпечною протягом 

42 днів після спостереження, в тому числі для пацієнтів, які 

отримували біологічні препарати. Введення вакцини проти HZ 

активним пацієнтам із РА, ≥50 років, які отримували МТХ за 2 - 3 

тижні до початку прийому тофацитинібу, було безпечним та 

імуногенним протягом 14 тижнів спостереження. Великі 

проспективні випробування для оцінки безпеки цієї живої 

атенуйованої вакцини не проводилися. 

 

Виходячи з підвищених показників зараження, ефективності в 

здоровому контролі та документально підтвердженої 

ефективності та безпеки в одному дослідженні (включаючи 

463541 пацієнтів з AIIRD, у тому числі 633 пацієнтів на bDMARDS), 

жива атенуйована вакцина HZ може призначатися пацієнтам з 

AIIRD. Цю вакцину переважно вводять за 4 тижні до початку 

bDMARDs або tsDMARD, але не під час лікування цими 

препаратами. У пацієнтів, які імовірно контактували з HZ можливе 

оцінювання серостатусу V.zoster перед введенням живої 

атенуйованої вакцини з метою запобігання первинної інфекції 

після вакцини. Немає достатньої кількості даних про тривалий 

захист та необхідність повторної вакцинації. 

 

Нова нежива рекомбінантна субодинична ад'ювантна вакцина 

проти HZ під назвою Shingrix отримала ліцензію в Європі з березня 

2018 року та доступна в деяких країнах. Вакцина рекомендується 

для дорослих 50 років і старше, включаючи пацієнтів з 

імуносупресією, і вводиться у двох дозах внутрішньом’язово з 

інтервалом від 2 до 6 місяців. Shingrix є безпечнішою та 

ефективнішою для дорослих людей порівняно з живою 

атенуйованою вакциною. Безпека та ефективність субодиничної 

вакцини ще не досліджена у пацієнтів з AIIRD. На підставі того, що 

Shingrix є неживою вакциною, вона може замінити живу 

атенуйовану вакцину у пацієнтів з AIIRD. 



 

 

 

Слід уникати вакцинації проти жовтої лихоманки 

пацієнтам з AIIRD. 

 

Питання щодо вакцинації від жовтої лихоманки у хворих на AIIRD 

з’явилось через популярність подорожей до ендемічної області 

цього захворювання в Південній Америці та Африці. Була 

проведена дискусія щодо збереження рекомендації №12 з версії 

2011 року, яка стосувалась подорожуючих пацієнтів із AIIRD. 

Більшість експертних комісій погодилися з тим, що попередня 

рекомендація №12 мала надто загальний характер, який радить 

вакцинувати подорожуючих з AIIRD за загальними правилами, 

окрім живих атенуйованих вакцин. Додавання нового досвіду 

введення вакцини пацієнтам із AIIRD призвело до спеціальних 

рекомендацій для вакцини від жовтої лихоманки. 

 

Вакцина проти жовтої лихоманки – це жива атенуйована 

вакцина. Одноразової дози достатньо для забезпечення стійкого 

імунітету проти жовтої лихоманки. Первинні вакцини розвивають 

вірусемію низького рівня, яка слабшає оскільки імуноглобуліни М 

(IgM) наростають через 4-7 днів після вакцинації і можуть 

зберігатися протягом декількох років після. Вакцина 

рекомендується людям, які подорожують до ендемічних районів 

або проживають в них. 

 

Під час засідання робочої групи було обговорено безпеку 

первинної та повторної вакцинації. Повторна вакцина була 

проведена без наслідків 17 пацієнтам Бразилії з РА, які 

отримували інфліксимаб, та 31 бразильським пацієнтам із AIIRD 

(РА, СЧВ, склеродермія), деякі з них отримували bDMARDs з 

адекватною імуногенністю в обох дослідженнях. Ці результати не 

можуть бути екстрапольовані на людей з ослабленим імунітетом, 

які отримують вакцину проти жовтої лихоманки вперше. Зокрема, 



 

 

34 французькі мандрівники з аутоімунними захворюваннями, які 

отримували ГК (преднізолон або еквівалентна доза 7 мг/добу) 

були щеплені вакциною проти жовтої лихоманки з адекватною 

імуногенністю через 6 місяців після імунізації, з частішими 

місцевими реакціями на вакцинацію, без серйозних 

несприятливих подій. 

 

Робоча група також обговорювала можливість тестування 

імунітету проти жовтої лихоманки до запланованої вакцинації 

шляхом вимірювання специфічних IgM та IgG. 

 

Пацієнти з AIIRD в умовах імуносупресії повинні уникати 

вакцинації проти лихоманки через ризик інфікування нею. 

Пацієнтами з AIIRD, які подорожують до ендемічних країн, може 

розглядатися відмова від імуносупресивної терапії для 

забезпечення безпечної вакцинації або для вимірювання серології 

у пацієнтів. Тривалість утримання від імуносупресантів повинна 

базуватися на фармакокінетиці кожного засобу. 

 

Пацієнтам з AIIRD, зокрема із СЧВ, слід робити щеплення 

проти ВПЛ відповідно до рекомендацій для загальної 

популяції. 

 

Рекомендація щодо вакцинації проти вірусу папіломи людини 

(ВПЛ) (№9 у версії 2011 року) була змінена: замість того, щоб 

розглянути вакцину проти ВПЛ для "вибраних" пацієнтів із AIIRD, 

формулювання було змінено на "пацієнтів із AIIRD, зокрема із 

СЧВ". Головна причина цієї модифікації ґрунтувалася на тому, що 

основна маса даних про епідеміологію ВПЛ у пацієнтів із AIIRD 

ґрунтується на дослідженнях жінок із СЧВ. Ця популяція особливо 

ризикує заразитися ВПЛ-інфекцією, включаючи онкогенні 

серотипи. Нові дані про імуногенність вакцини у пацієнтів із СЧВ 



 

 

були опубліковані з 2010 року, оскільки досі немає даних про 

ефективність вакцинації проти ВПЛ у пацієнтів із AIIRD. В цілому 

імуногенність вакцини проти ВПЛ була подібною у пацієнтів із СЧВ 

та контролем. Занепокоєння щодо безпечності вакцини проти 

ВПЛ висловлювалося на підставі повідомлень про випадки 

виникнення аутоімунних захворювань після вакцинації проти ВПЛ. 

Дослідження на основі популяції показали, що чотирьохвалентна 

вакцина проти ВПЛ не асоціюється із збільшенням частоти появи 

нових аутоімунних захворювань у дівчат та жінок із раніше 

існуючими аутоімунними захворюваннями. Виходячи з цих даних, 

робоча група погодилась із тим, що вакцинацію проти ВПЛ слід 

рекомендувати пацієнтам із AIIRD, особливо із СЧВ. 

 

Співмешканців пацієнтів з AIIRD слід з вакцинувати 

відповідно до національних рекомендацій, за винятком 

пероральної вакцини від поліомієліту. 

 

Ця рекомендація є новою та відповідає рекомендаціям 

міжнародних товариств, таких як Американське товариство 

інфекційних хвороб. Імунокомпетентні особи, які живуть разом із 

пацієнтами з імуносупресією, повинні отримувати інактивовані 

вакцини, а також ослаблені живі вакцини, такі як КПК, 

ротавірусну, HZ, згідно з національними рекомендаціями. 

Пероральної вакцини проти поліомієліту слід уникати через ризик 

передачі співмешканцям та через малий ризик виникнення 

вакцино-асоційованого паралітичного поліомієліту у 

імуносупресивних співмешканців. Пацієнти з високим рівнем 

імуносупресії повинні уникати обробки підгузників немовлят, 

вакцинованих проти ротавірусу, принаймні 4 тижні після введення 

вакцини. Слід уникати контакту з особами, у яких з’явилися 

ураження шкіри після вакцини від вітряної віспи та герпес зостер. 

 



 

 

Слід уникати живих атенуйованих вакцин перші 6 

місяців життя у новонароджених від матерів, які 

отримували біологічні препарати протягом другої 

половини вагітності. 

 

Оскільки IgG проходить через гематоплацентарний бар’єр 

протягом третього триместру, то у таких новонароджених до 6 

місяців після народження виявляють анти-TNF біологічні препарати, 

крім цертолізумаб пеголу. Слід уникати живих атенуйованих 

вакцин протягом перших 6 місяців життя у новонароджених від 

матерів, які приймали анти-TNF біологічні препарати у другій 

половині вагітності. Незважаючи на сприятливі дані щодо 

відсутності передачі цертолізумабу до пуповинної крові немає 

опублікованих даних щодо живої вакцинації новонароджених від 

матерів, які отримували цертолізумаб під час вагітності. 

 

Смертельний випадок дисемінованого туберкульозу у 

новонародженого, який піддався впливу інфліксимабу та був 

вакцинований вакциною Bacillus Calmette – Guérin (BCG), 

підкреслює важливість уникнення живих атенуйованих вакцин 

протягом принаймні перших 6 місяців життя. Згідно з висновками 

EULAR щодо застосування протиревматичних препаратів (до 

вагітності, під час вагітності та лактації) дітям, що піддавалися дії 

біологічних препаратів лише до 22 тижня, можуть робити 

щеплення за стандартними протоколами, включаючи живі 

вакцини. Діти, що потрапили під дію біологічних препаратів 

наприкінці другого та протягом третього триместру, можуть 

дотримуватися програми вакцинації, але не повинні отримувати 

живі вакцини протягом перших 6 місяців життя.  

 

Обговорення 

 



 

 

Оновлення рекомендацій EULAR 2019 року щодо вакцинації 

дорослих пацієнтів з AIIRD було розроблено експертами з 8 

країн, включаючи пацієнтів, ревматологів, імунологів та фахівців з 

інфекційних захворювань. Попередній набір із 13 рекомендацій, 

опублікованих у 2011 році, був розширений та поділений на шість 

загальних принципів, а потім - дев'ять рекомендацій. Робоча 

група EULAR визначила загальні принципи які є універсальними 

для популяції з AIIRD. Перші два принципи були зосереджені на 

відповідальності за оцінку, освіченість та реалізацію 

індивідуалізованої програми вакцинації лікувальною 

ревматологічною групою, спільно узгоджуючи це з пацієнтами. 

Зважаючи на низький рівень вакцинації серед населення з AIIRD у 

всьому світі, головним є навчання пацієнтів та інших медичних 

працівників щодо переваг вакцин. Наступні загальні принципи 

ґрунтувалися на нових даних, що стосуються ефективності, 

імуногенності та безпеки вакцинації в рамках імуносупресивних 

методів терапії, стосуючись оптимальних термінів вакцинації, типу 

вакцини (атенуйованої живої) та основної активності 

захворювання під час вакцинації.  

 

Відповідно до рекомендацій 2011 року, вакцинацію слід 

проводити під час ремісії до запланованої імуносупресивної 

терапії. Неживі вакцини є безпечними та достатньо імуногенними 

при більшості методів імуносупресивної терапії, за винятком 

анти-В-клітинної терапії CTLA4-Ig. На відміну від попередньої версії, 

нинішні рекомендації виступають за гнучкіший підхід до введення 

певних живих атенуйованих вакцин, тобто MMR (КПК) та HZ. Нові 

дані педіатричних пацієнтів з AIIRD щодо КПК та дорослих 

пацієнтів з AIIRD щодо HZ показують ефективність та імуногенність 

обох вакцин у пацієнтів, які отримували лікування csDMARD та 

bDMARD. 

 

Основний набір рекомендацій був частково модифікований 

порівняно з версією 2011 року. Вакцинації проти грипу та 

пневмококу зараз рекомендується застосовувати для більшості 



 

 

пацієнтів із AIIRD, а не усім пацієнтам, підкреслюючи важливість 

індивідуальної оцінки ризику інфекції у кожному конкретному 

випадку. Наприклад, ризик захворіти на грип у молодого пацієнта 

з анкілозуючим спондилітом, який отримує нестероїдний 

протизапальний препарат (НПЗП), не є еквівалентним для 

пацієнта з активним СЧВ в умовах імуносупресії. Для 

пневмококової вакцинації було представлено та обговорено 

первинну бустерну стратегію (введення PCV13 з наступною 

ревакцинацією PPSV23). Це новий CDC-адаптований підхід для 

пацієнтів з імуносупресією. Обговорювалася відсутність даних 

щодо застосування та ефективності цього режиму у пацієнтів з 

AIIRD. Вибір та послідовність вакцинації проти пневмококу повинні 

відповідати місцевим рекомендаціям. Рекомендації щодо 

правця, HAV та HBV тепер включають пасивну імунізацію для 

окремих випадків. Достатня кількість якісних нових клінічних даних 

вакцинації проти HZ, накопичених за останнє десятиліття, 

дозволила підвищити рівень доказовості з C-D до B. Крім того, 

були додані та обговорені нові пункти, що стосуються вакцинації 

співмешканців пацієнтів з AIIRD та новонароджених від матерів, 

які під час вагітності отримували біологічні препарати. Вакцина 

БЦЖ більше не рекомендується пацієнтам з AIIRD. Підхід до 

пацієнтів із гіпоспленією/аспленією та до мандрівників з AIIRD був 

виключений із цієї версії. Натомість було додано окремий пункт 

щодо вакцинації проти жовтої лихоманки у пацієнтів, які 

подорожують до ендемічних районів. 

 

Робоча група обговорила поточні суперечки у сфері щеплень. В 

епоху персоналізованої медицини існує гостра потреба в 

засобах для індивідуального оцінювання ризику інфікування. 

Метод передбачення ймовірності зараження серйозними 

інфекціями протягом визначеного періоду часу вкаже на 

пацієнтів, яким потрібно скористатися профілактичними 

заходами і адаптувати відповідну програму вакцинації та 

антимікробну профілактику. На сьогоднішній день у сфері РА 

було розроблено три системи оцінювання серйозного ризику 

зараження на базі когорти Рочестера, великих адміністративних 



 

 

баз даних США та Німецького реєстру біологічних наук RABBIT. Вік 

пацієнта, функціональний статус, ступінь важкості та активності 

захворювання, супутні захворювання, попередні інфекції та 

лікування розглядалися як ризик майбутнього зараження, при 

цьому кожна система оцінювання використовувала іншу модель 

оцінки ризику. Зокрема, оцінка Рочестера не включала лікування 

bDMARD або небіологічними DMARD, на відміну від двох інших 

показників. Таким чином, враховуючи відмінності в системах 

балів, прямого порівняння між ними не можна проводити. Тим не 

менш, ці результати є важливим кроком на шляху до 

персоналізованої профілактичної медицини та уникнення 

«непотрібної» вакцинації у пацієнтів з AIIRD із низьким ризиком 

зараження. Необхідні подальші дослідження для оптимізації 

індивідуальної стратифікації ризику, що дасть змогу лікарям у 

найближчому майбутньому персоналізувати рекомендації щодо 

вакцинації. 

 

Робочою групою були обговорені наступні теми: вакцинація 

проти HZ у молодої популяції з СЧВ та безпека вакцини проти HPV. 

В даний час вакцина проти HZ затверджена Управлінням 

продовольства і медикаментів США (FDA) та Європейським 

агентством із лікарських засобів (EMA) лише для осіб віком від 50 

років. Зважаючи на значно підвищений ризик зараження HZ та на 

супутні захворювання, включаючи ризик поширення 

захворювання, у молодій популяції з СЧВ, необхідні клінічні 

дослідження для оцінки ефективності та безпеки вакцини у цій 

вразливій популяції. Ця тема може бути вирішена в майбутньому 

із застосуванням неживої вакцини проти HZ. 

 

Занепокоєння були викликані публікацією декількох доповідей та 

серій випадків про виникнення та загострення СЧВ після 

вакцинації проти HPV та до 30% частоти загострення у 

вакцинованих хворих на СЧВ у відкритому дослідженні. З іншого 

боку, широкомасштабні дослідження не показали збільшення 

частоти аутоімунних захворювань серед молодих жінок, 



 

 

вакцинованих проти HPV, а дослідження випадків вакцинації 

проти HPV у хворих на СЧВ показав однаковий показник 

загострень як у вакцинованих, так і в невакцинованих групах.  

 

На закінчення слід відмітити, що дані про безпеку, імуногенність 

та ефективність вакцинації серед пацієнтів із AIIRD помітно 

зросли протягом останніх років, що дозволяє скоригувати та 

покращити рекомендації та направити лікарів використовувати 

щепленняпри AIIRD. 

 

 

Вставка 2. Визначення аутоімунних запальних ревматичних 

захворювань (AIIRD), імуносупресивних засобів та вакцин, 

включених до пошуку літератури та рекомендацій  

Аутоімунні запальні ревматичні захворювання: 

► Ревматоїдний артрит, ювенільний ідіопатичний артрит; 

► Хвороба Стіла; 

► Системний червоний вовчак, синдром Шегрена, 

антифосфоліпідний синдром; 

► Системний склероз, змішане захворювання сполучної 

тканини; 

► Поліміозит, дерматоміозит, антисинтетазний синдром, 

клінічно аміопатичний дерматоміозит, еозинофільний міозит, 

Вставка 1. Питання дослідження. 

► Яка захворюваність або поширеність інфекцій, які 

профілактуються вакцинами, у дорослих пацієнтів з 

аутоімунними запальними ревматичними захворюваннями 

(AIIRD)? 

► Яка ефективність, імуногенність та безпека наявних вакцин у 

дорослих пацієнтів з AIIRD? 

► Чи є вакцини ефективними та імуногенними у дорослих 

пацієнтів з AIIRD, які лікуються імуносупресивними засобами та 

хворобомодифікуючими антиревматичними препаратами? 

► Який вплив вакцинації людей, які мешкають із хворими на AIIRD, 

включаючи новонароджених, на профілактику захворювань та 

безпеку пацієнтів? 



 

 

дерматоміозит, еозинофільний фасциїт; 

► Псоріатичний артрит, спондилоартропатія; 

► Ревматична поліміалгія; 

► Гігантоклітинний артеріїт, артеріїт Такаясу; 

► ANCA-асоційовані (Антинейтрофільні цитоплазматичні 

антитіла)васкуліти: гранулематоз з поліангіїтом, мікроскопічний 

поліангіїт, еозинофільний гранулематоз із поліангіїтом (синдром 

Чарга-Стросса); 

► Вузловий поліартеріїт; 

► Кріоглобулінемічний синдром; 

► Хвороба Гудпасчера (системний капілярит);  

► Хвороба Бехчета; 

► Рецидивуючий поліхондрит; 

► Синдроми періодичної лихоманки; 

► Сімейна середземноморська лихоманка.  

Імуносупресивні засоби: 

► Глюкокортикоїди; 

►Синтетичні хворобомодифікуючі протиревматичні 

препарати(DMARD): метотрексат, лефлуномід, сульфасалазин, 

гідроксихлорохін,азатіоприн; 

► Препарати мікофенолової кислоти; 

► Інгібітори кальциневрину: циклоспорин, такролімус; 

► Алкілуючі засоби: циклофосфамід; 

► Біологічні DMARD: інфліксимаб, етанерцепт, адалімумаб, 

цертолізумаб, голімумабабатацепт, тоцилізумаб, ритуксимаб, 

секукінумаб, іксекізумаб, белімум, абанакінра, канакінумаб; 

► Таргетні синтетичні DMARD: тофацитиниб, барицитиніб.  

Вакцини 

Інактивовані: 

► Дифтерія, гепатит А, гепатит В, гемофільна інфекція b, вірус 

папіломи людини, грип, менінгіт, коклюш, парентеральний 

поліомієліт, стрептококова пневмонія (полісахаридна і 

кон'югована), анатоксин правця, кліщовий енцефаліт, черевний 

тиф.  

Живі атенуйовані: 

► кір, паротит, пероральний поліомієліт ,пероральний тиф, 

герпес зостер, жовта лихоманка. 

 

 

 



 

 

Таблиця 1. Загальні принципи вакцинації у дорослих пацієнтів з 

AIIRD 

Загальні принципи 

Рівень 

доказовості 

(%) 

1. Ревматологічна команда повинна щорічно 

оцінювати статус вакцинації та показання до 

подальшої вакцинації у пацієнтів із AIIRD. 

100% 

2. Індивідуалізована програма вакцинації 

повинна бути роз'яснена пацієнту 

ревматологічною групою. Це забезпечує основу 

для спільного прийняття рішень і спільної 

реалізації з лікарем первинної медичної 

допомоги, ревматологічною групою та 

пацієнтом. 

94% 

3. Вакцинацію пацієнтам з AIIRD бажано 

проводити під час ремісії. 
94% 

4. Вакцини бажано вводити до планової 

імуносупресії, зокрема до анти-В-клітинної 

терапії. 

100% 

5. Неживі вакцини можна вводити пацієнтам із 

AIIRD також під час лікування системними 

глюкокортикоїдами та DMARD. 

100% 

6. Живі атенуйовані вакцини мають розглядатися 

з обережністю у пацієнтів з AIIRD. 
53% 

AIIRD-аутоімунні запальні ревматичні захворювання; DMARD– 

хворобомодифікуючі протиревматичні препарати 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 2 Рекомендації щодо вакцинації дорослих пацієнтів із AIIRD із рівнем доказів щодо 

захворюваності/поширеності VPI, ефективності, імуногенності та безпеки вакцин, чіткості 

рекомендацій (SoR) та рівня доказовості для кожної рекомендації 

Рекомендації 
Захворю

-ваність 

Ефекти-

вність 

Імуноге

-нність 
Безпека SoR 

Рівень 

доказо-

вості 

1.Вакцинація проти грипу наполегливо 

рекомендується більшості 

пацієнтів з AIIRD 

 

2b 2b 2a 2b B 

9.4 

7-10 

93% 

2. Для більшості пацієнтів з AIIRD слід 

рекомендувати вакцину проти 

пневмококу 

 

2b 4 2a 4 C 

8.7 

6-10 

93% 

3. Пацієнтам з AIIRD слід провести 

вакцинацію правцевим анатоксином 

відповідно до рекомендацій для широкої 

популяції. Пасивну імунізацію слід 

проводити пацієнтам, які отримували 

анти-В-клітинну терапію. 

 

NA NA 2b 4 
B 

D 

9.5 

8-10 

100% 

4. Пацієнтам із AIIRD, які перебувають у 

зоні ризику слід вводити вакцини проти 

гепатитів А(HAV) та В(HBV) - у конкретних 

ситуаціях показана повторна або 

пасивна імунізація 

HAV-NA 

HBV 2b 
NA 2b 4 

B 

C 

9.6 

8-10 

100% 



 

 

 

5. Вакцинація проти оперізуючого 

герпесу(HZ) розглядається у пацієнтів з 

високим ризиком 

 

2b 2b 2b 4 B 

9.1 

7-10 

93% 

6. Слід уникати вакцинації проти жовтої 

лихоманки пацієнтам з AIIRD 

 

NA NA 2b 4 D 

9.2 

6-10 

85.7% 

7. Пацієнтам з AIIRD, зокрема із СЧВ, слід 

робити щеплення проти ВПЛ відповідно до 

рекомендацій для загальної популяції 

 

2b NA 2b 4 C 

9.5 

8-10 

100% 

8. Співмешканців пацієнтів з AIIRD слід з 

вакцинувати відповідно до національних 

рекомендацій, за винятком пероральної 

вакцини від поліомієліту 

 

NA NA NA NA D 

9.1 

7-10 

93% 

9. Слід уникати живих атенуйованих 

вакцин перші 6 місяців життя у 

новонароджених від матерів, які 

отримували біологічні препарати 

протягом другої половини вагітності 

NA NA NA NA D 

9.5 

8-10 

100% 

AIIRD - аутоімунні запальні ревматичні захворювання; VPI - інфекції,які профілактуються вакцинами;HAV-гепатит А;HBV-

гепатит В; HPV-папілома вірус людини; NA-недоступна;  

 



 

 

Таблиця 3. Графік введення пневмококової вакцини пацієнтам з AIIRD в рамках імуносупресивної 

терапії на основі CDC рекомендацій 

Історія попередньої вакцинації 

 

Графік введення PCV13 та PPSV23 

Жодної або невідомо 

Призначення PCV13 та через 8 тижнів PPSV23 №1. 

Призначення PPSV23 № 2 принаймні через 5 років 

після PPSV23 №1. 

Одна доза PPSV23; жодної або невідомо PCV13 

Призначення PCV13 принаймні через 1 рік після 

PPSV23 №1. Призначення PPSV23 № 2 принаймні 

через 5 років після PPSV23 № 1 і принаймні через 8 

тижнів після PCV13. 

Жодної або невідомо PPSV23; одна доза PCV13 

Призначення PPSV23 № 1 принаймні через 8 тижнів 

після PCV13. Призначення PPSV23 № 2 принаймні 

через 5 років після PPSV23 №1. 

Одна доза PPSV23; одна доза PCV13 

Призначення PPSV23 № 2 принаймні через 5 років 

після PPSV23 № 1 і принаймні через 8 тижнів після 

PCV13. 

Дві дози PPSV23; 0 або невідомо PCV13 
Призначення PCV13 принаймні через 1 рік після 

PPSV23 №2. 
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