Vaccination af personer med Lupus og andre bindevævssygdomme
Udgave 3.0. Update om medicin pause og vaccination

Bent Deleuran, professor, overlæge.
Sars-CoV-2 er det officielle navn på det corona virus der aktuelt hærger verden og ofte omtales
Covid-19.
På grund af mediernes, politikernes, facebook og andre mere eller mindre valide medier opstår der
mange rygter. Det har nu bredt sig til de forskellige corona-vacciner der snart bliver tilgængelige.
Mit personlige synspunkt er, at I alle bør modtage vaccination uanset sygdom og behandling.
Vaccinerne tåles godt, men mig bekendt er der ikke beskrevet noget om hvordan patienter med
bindvævssygdomme, eller andre kroniske sygdomme reagerer på vaccinen. Jeg vil derfor prøve at
holde alle opdateret i det omfang jeg kan, men data er endnu ikke publiceret fordi de ligger hos
myndighederne. Når jeg ved noget mere specifikt sender jeg en ny opdatering.
Det er derfor næppe sidste indlæg.
Først lidt om vacciner.
En vaccine udnytter en bestemt del af immunsystemet der fører til at man efter vaccinationen danner
antistoffer. Antistoffer har man livet ud, det er
bl.a. derfor vi ikke får mæslinger, polio, difteri,
samt mange andre mere eller mindre alvorlige
sygdomme. Mange af disse er ofte forbundet
med en høj dødelighed.
En vaccination har som regel to trin. En aktivator
der tilsættes for at få immunsystemet i gang
(kaldes ofte ”adjuvans”). Det er dette adjuvans
der giver ømhed 1-2 dage efter man er blevet
stukket.
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også

komme
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end 37.5-38.5 °C, i en dags tid og hyppigst i
forbindelse med re-vaccination.

Efterfølgende skal immunsystemet så modnes og efter et par uger har man dannet antistoffer. Under
denne proces danner man ofte nogle betændelsesproteiner der ligner det lupuspatienter og andre med
bindevævssygdomme bliver syge af. Derfor vil en lille del af jer mærke at jeres sygdom ”rumler lidt”
efter en uge til to. Dette er ufarligt.
Ved visse vaccinationer skal processen gentages for at opnå en god immunitet.
Det protein man bruger til vaccination sidder på overfladen af virus og findes kun hos det virus eller
bakterie man vaccinerer mod. Man er i de senere år blevet meget gode til at ramme præcist, når man
vælger disse virus proteiner ud.
De nye vacciner mod Sars-Cov-2 er lidt anderledes. Det tager ofte langtid at lave et protein i så store
mængder at man kan få nok til at vaccinere mange mennesker. Man har derfor anvendt et nyt princip
for vacciner mod Sars-CoV-2. Der er over 50 forskellige vacciner i test kan jeg ikke gennemgå alle i
detaljer, men principperne er dog ret ens.
Man har valg at lave en lille del af et gen der ligger i nogle
fedt-partikler. Det kan man gøre meget hurtigt, billigt og
nemt. Partiklerne kan føje sig sammen med kroppens egne
celler og de overtager så det lille gen i nogle få dage.
Cellerne begynder så at producere proteinstumpen i nogle
dage, til en uge. Kroppen vil så opdage proteinstumpen og
danne antistoffer helt som ovenfor beskrevet (Se indsat
Figur 2). Jeg forventer bivirkninger er som ovenfor
beskrevet. Årsagen til at vaccinen fra Pfizer skal holdes
ved -70 oC er fordi fedtpartiklen ikke holder sig ved stuetemperatur ret længe og så vil det lille gen
ikke komme ind i cellerne og gå til grunde.
Når I bliver vaccineret første gang, er I ikke dækket før der er gået 10-12 dage. Så pas på i dette
tidsrum og følg fortsat alle rådene for beskyttelse. Efter injektion nummer 2 kan der komme lidt feber
og ubehag som ovenfor beskrevet, men det gør at vaccinen holder lang tid.
Man kan stadig blive syg af Sars-CoV-2 selv om man er vaccinerer mod virus, sandsynligheden er
bare meget lavere.
I kan stadig overføre virus selv om i er vaccineret. Virus der sidder på huden bliver eksempelvis ikke
neutraliseret af vaccinen.

Hvem kan så vaccineres.
Disse anbefalinger gælder for Sars-CoV-2 og omfatter ikke vaccinationer generelt, specielt fordi
andre regler gælder for brug af levende vacciner.
Vaccination mod Covid-19 kan altid foregå uanset behandling, spørgsmålet er hvor godt
vaccinationen virker. Se derfor understående forklaring til de enkelte præparatgrupper.
Hydroxyklorokin og håndkøbsmedicin, samt blodfortyndende medicin ændrer ikke effekten af
en vaccination og bør fortsættes.
Enkelte der modtager meget potent blodfortyndende medicin med marevan og har en INR over 2.8
skal lige vente til INR er lidt lavere. Dette er for undgå unødig blødning på indstiksstedet.
Kemoterapeutisk medicin som methotrexat, azathioprin, cellcept og prograf. Vi har ikke klinisk
evidens for at medicin-pause bedre forløbet af en corona vaccine. Man får nok et lidt bedre resultat
ved 2 ugers medicin pause, men hellere vaccination end pause i behandlingen.
Mht. biologisk medicin kommer det an på, om man behandles med Belimumab (Benlysta) eller
Rituximab.
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Rituximab behandling gør, at man ikke vaccineres så godt som andre. Rituximab gør det svært
at vaccinere fordi man fjerne B-cellerne og det er B-celler der skal lave de antistofferne der
neutralisere Sars-CoV-2. Covid-19 vaccinen aktivere dog også andre celler der kan slå virus ihjel,
specielt det der kaldes T-celler. Da vi ikke vide hvem der har B-celler nok, og fordi andre celler også
spiller en rolle i immuniteten mod corona, så synes jeg alle skal tage i mod tilbuddet om vaccine. Det
kunne jo være I var en af dem hvor der var celler nok til I opnår beskyttelse.
Heller vaccination end ingen vaccination, men I skal fortsat passe på og følge alle rådene for
beskyttelse.
Prednisolon fortsættes. Ved doser mindre end 15 mg/dag antages der ikke at være nogen påvirkning
af vaccinationsresponset. Større doser er ikke særligt godt undersøgt. Der sker dog ikke noget ved at
blive vaccineret så hvis I får højere doser tag endelig vaccinen.
Hvis I er langvarig behandling for jeres bindevævssygdom og der ikke har været de store ændringer
i jeres tilstand, sker der sjældent noget ved at pausere i 2 uger med den kemoterapeutiske behandling.

Hos nogle få der har en nykonstateret bindevævssygdom eller har nyligt opstået svær aktivitet, bør
de 2 ugers pause vendes med jeres lupus-læge før vaccinationen.
Hvad er effekten af vaccinerne mod corona?
Vaccinerne er særdeles godt undersøgt. For eksempel er vaccinen fra Pfizer undersøgt på 43.000
personer og for Moderna har 30.000 personer deltaget. De forskellige vacciner dækker særdeles godt,
ofte med mere end 95% af personerne dækket efter vaccination.
Som et kuriosum kan nævnes, at der i et af studierne blev set flest svære bivirkninger i den gruppe
der modtog placebo (saltvands) behandling.
Jeg anslå at mere end 95% af jer kan blive vaccineret uden problemer, og I vil tåle vaccinationen
godt. Derfor er mine anbefalinger at I lader jer vaccinere mod Sars-CoV-2.
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https://regionmidtjylland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=a74f479fb991a007283a5376131f9fda&source
=embed&photo%5fid=65168719&defaultQuality=fullhd)
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577

