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Seznam zkratek

AAHS = amorfní síran hydroxyfosforečnanu hlinitého

AAP = Americká pediatrická akademie (American Academy of Pediatrics)

ACIP = Poradní výbor pro imunizační praxi (USA)

Al = Al3+ ionty hlinité

ALS = amyotrofní laterální skleróza

AOM = akutní zánět středního ucha, otitida

AN = Alzheimerova nemoc

ASIA = autoimunitní/zánětlivý syndrom indukovaný adjuvans

BMDI = mentální vývojový index podle Bayleyho

C53 = karcinom cervix uteri – zhoubný nádor děložního čípku

CBCD = Centrum biologie chronických nemocí

CDC = Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (USA)

CIN = cervikální léze

DNA = deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid)

DTP = záškrt, tetanus, dávivý kašel

ECHA = Evropská agentura pro chemické látky

E-Hg = etylrtuť

EMA = Evropská léková agentura

EVM = Evropští výrobci vakcín

FDA = Úřad pro kontrolu potravin a léků (USA)

GBS = Guillainův-Barrého syndrom

GIT = trávicí ústrojí (gastrointestinální trakt)

GSK = GlaxoSmithKline

HBV = virus hepatitidy B 

Hib = Haemophilus influenzae b

HIV = lidský virus selhání imunity (human immunodeficiency virus), původce AIDS

HPV = human papillomavirus, lidský papilomavirus

IACC = Federální výbor pro koordinaci výzkumu autismu (USA) 

Ig = imunoglobulin

LNH = lymfonodulární hyperplazie

LPS = lipopolysacharid

MKN = mezinárodní klasifikace nemocí 

MMR = vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

MSG = sodná sůl kyseliny glutamové (monosodium glutamate)

MZ ČR = Ministerstvo zdravotnictví ČR

NIH = Národní ústav zdraví (USA)

NIKO = Národní imunizační komise, poradní orgán MZ ČR

NOAEL = hladina nezpůsobující žádný nežádoucí účinek

NÚ = nežádoucí účinky

NVIC = Národní informační centrum pro očkování (USA)

PAS = poruchy autistického spektra

PKPS = pneumokokový polysacharid

SIDS = syndrom náhlého úmrtí kojenců

SSSR = Svaz sovětských socialistických republik

SÚKL = Státní ústav pro kontrolu léčiv

SZÚ = Státní zdravotní ústav

TNF-α = faktor alfa nekrotizující tumory (tumor necrosis factor)

UK = Spojené království (United Kingdom)

VAERS = systém hlášení nežádoucích účinků vakcín (USA)

VICP = Vaccine Injury Compensation Programme, program pro kompenzaci po-
škození vakcínami (USA)

VIN = vaginální léze

VZP = Všeobecná zdravotní pojišťovna

WHO = Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
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Předmluva

Prof. Strunecká předkládá v této publikaci informace o bezpečnosti vak-
cín pro všechny čtenáře, informace čtivé a srozumitelné. Podle posledních
průzkumů většině občanů chybí právě spolehlivé informace o vakcínách,
které jim doporučují autority ve zdravotnictví. V současné době máme mno-
hem hlubší znalosti o mechanismech, kterými mnohočetné vakcinace pů-
sobí a kterými mohou i vyvolávat neurologické poruchy, stejně jako různé
stavy se vztahem k autoimunitě (např. diabetes 1. typu, artritidu a astma). 
Společně s prof. Struneckou jsme napsali několik přehledných článků

a knihu (Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders – Bu-
něčná a molekulární biologie poruch autistického spektra), ve kterých do de-
tailů vysvětlujeme, jak nadměrná vakcinace poškozuje vyvíjející se mozek,
stejně jako mozek dospělý. Já osobně se snažím vštípit lidem, že by si měli
být vědomi, že mnohé z účinků vakcinací, a specielně ty, které působí na
mozek, jsou nezvratné. 
Každý by si měl uvědomit, že když vláda nařídí povinné očkování, jsou

perfektně zdraví lidé vystaveni proceduře, která může zničit celý jejich život.
Miliony lidí jsou vystavovány riziku, které může ovlivnit zdraví společnosti
po generace.
Jako příklad lze uvést poliovakcínu, o které se až do 70. let minulého sto-

letí vědělo, že je kontaminována karcinogenním virem SV40. Plošným očko-
váním proti obrně bylo více než 100 milionů lidí po celém světě infikováno
tímto neléčitelným virem. V současné době existují přesvědčivé důkazy o spo-
jení mezi touto kontaminací a počtem rakovinných novotvarů, zejména me-
zoteliomů, ependymomů a meduloblastomů. Důkladné studie virologů do-
kumentují, že virus SV40 v těchto karcinomech pochází z poliovakcíny.
Ještě horší je fakt, že tento potenciálně smrtelný virus se přenáší z gene-

race na generaci, jde o tzv. vertikální přenos. To znamená, že více než sto mi-
lionů lidí předává tento virus svým dětem a vnoučatům. Je známo, že všechny
vakcíny jsou kontaminované a že většina vakcín je testovaná pouze na ně-
kolik kontaminujících organismů. Nová generace patogenů – virů a myko-
plazmat nazývaných stealth (tajné, nepozorovatelné) organismy – zatím
tomuto testování uniká. Právě tyto nepozorovatelné organismy jsou spojo-
vány se zákeřnými neurodegenerativními poruchami a chronickými, ne-
léčitelnými nemocemi.



– 8 –

Dr. Lucija Tomljenovicová a prof. Chris Shaw publikovali přesvědčivé
důkazy, že obsah hliníku, jednoho z nejvíce užívaných adjuvans, padesáti-
násobně překračuje bezpečnostní limity pro kojence a malé děti. Neuro-
toxický hliník se hromadí ve specifických oblastech mozku a spouští pro-
ces nazývaný imunoexcitotoxicita, což je v podstatě plíživý a chronický
zánět mozku. 
Většina těchto informací se nesděluje veřejnosti a v USA je propagátoři

povinného očkování vlastně zatajují, aby nebyl ohrožen vakcinační program. 
V dnešní době jsme svědky dalšího odstrašujícího trendu – povinné není

pouze očkování a počet vakcín, povinnou se stává i účast v testování expe-
rimentálních vakcín. Tato nebezpečná politika se šíří jako požár. Nezasa-
huje pouze děti jako již tradiční cíl, ale i dospělé – zejména studenty vstu-
pující na univerzity a pracovníky ve zdravotnictví. 
Slušnost vyžaduje povědět pravdu o účinnosti vakcín, protože mnohé

studie dokládají, že účinnost vakcín je určována neadekvátně, takže v mnoha
případech poskytují vakcíny malou ochranu. Měli bychom se dozvědět
pravdu o dramatickém poklesu úmrtnosti na běžné infekční nemoci, který
nastal před tím, než se započal realizovat vakcinační program. Propagátoři
očkování si připisují zásluhy, na kterých mají vakcíny minoritní podíl. V sou-
časné moderní době nemůžeme bezmezně důvěřovat těm, kteří jsou umoci.
Měli bychom studovat, analyzovat a hledat pravdu pro všechny. Prof. Stru-

necká prozkoumala problematiku pečlivě a nabízí čtenářům kritické in-
formace potřebné k informovanému rozhodnutí ohledně vakcinace. Naše
životy a životy těch, které milujeme, to vyžadují. Skláním se před touto zá-
služnou prací autorky.
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Úvod 

Očkování patří k hojně diskutovaným a velmi kontroverzním tématům.
V posledním desetiletí se objevilo mnoho oponentů, kritiků a odpůrců oč-
kování. I vědecké důkazy svědčí pro to, že systém povinného očkování je
třeba v zájmu zdraví budoucích generací přehodnotit. Na základě mnoha
varovných signálů, které k nám přicházejí z různých stran, i na základě dis-
kusí se čtenáři a odborníky se v této knížce pokouším hledat podněty
k tomu, aby očkování nepůsobilo více škody než užitku. 
Můj přírodovědecký pohled vychází jak z teoretických znalostí, tak z vý-

sledků epidemiologických studií a hlášení nežádoucích účinků (NÚ) vakcín
z praxe, o kterých se na veřejnosti, v médiích ani v reklamách téměř ne-
mluví. 
V době předvakcinační děti procházely dětskými nemocemi, které byly

považovány za přirozené „školení“ imunitního systému dítěte. Komplikace
a život ohrožující stavy s těmito nemocemi spojené byly s postupujícím vý-
vojem společnosti stále méně časté. Prožitím nemoci dítě získalo nejen imu-
nitu na celý život, ale zpravidla prodělalo i skok ve svém mentálním vývoji.
Onemocnění dětskou nemocí tedy představovalo určitý vývojový předěl
a zároveň přispívalo k vytváření kolektivní (stádní) imunity. 
Z obavy před komplikacemi dětských nemocí vytváří medicína generaci

jedinců s dysfunkčním imunitním systémem. Můžeme sledovat podivné
a nikým nepředvídatelné zásahy do stádní imunity, jejíž vytvoření bylo a je
cílem vakcinologů, epidemiologů a hygieniků. Zdraví dětí je narušováno
přídatnými látkami ve vakcínách – rtutí, hliníkem, formaldehydem, viry
a fragmenty DNA. Následky očkování jsou většinou nenápadné a projevují
se postupně. Avšak statistiky z USA jsou výmluvné a některá čísla si v knížce
uvedeme. Kolik dětí se musí vystavit riziku očkování, aby se jedno zachrá-
nilo od případných komplikací běžných dětských nemocí? Kolik dětí je po-
škozováno následky lékařské péče? 
Můj spolužák z Přírodovědecké fakulty UK v Praze RNDr. Ivan Vacek,

Ph.D., který pracoval dvě desetiletí na vývoji vakcín v Kanadě a později
v Austrálii, mi po přečtení mého rukopisu napsal: Není-li to nutné, NE-očkuj! 
Tato knížka vznikla v návaznosti na knihu Doba jedová, která se stala za

půl roku po vydání v červnu 2011 nejprodávanější populárně naučnou kni-
hou pro dospělé roku 2011. Pod tlakem nakladatelství Triton i čtenářů jsme

prof. Russell L. Blaylock, M.D.
eoretical Neurosciences Research, LLC.
Belhaven College, Ridgeland, Mississippi,
USA
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autismu v USA, Velké Británii a Kanadě. Russell byl v posledních deseti le-
tech nejenom mým spoluautorem, ale i mým učitelem, konzultantem a pří-
telem. Jemu děkuji především, protože právě on mě přiměl věnovat pozornost
mechanismům a následkům očkování. Jeho prostřednictvím a prostřednic-
tvím našich společných publikací jsem měla možnost kontaktů s některými
předními představiteli výzkumu NÚ a rizik očkování v USA, jako jsou Mark
a David Geierovi, Jill Jamesová, Diane Harperová či Lucija Tomljenovicová.
Russell mě upozornil již v roce 2009 na chystanou knížku Neila Z. Millera
o očkování, ke které psal předmluvu.
Děkuji všem, kteří byli ochotni číst moje rukopisy: především je to pan

Ing. Marián Fillo ze Žiliny, který mi přispěl mnoha konkrétními připo-
mínkami, doplňky a neúnavným odhalováním nepřesností; dále můj syn
Otakar, vzděláním hydrobiolog a mikrobiolog, a dcera MUDr. Kateřina
Seimlová. Povzbuzující slova a zajímavé zdroje literatury mi posílá z Ka-
nady a ze světa prof. MUDr. Pavel Grof, MD, Ph.D., FRCP(C). Velmi pří-
nosné byly i připomínky Hanky Kružíkové, grafičky, která se mnou pra-
covala na anglické elektronické knize o autismu a ujala se přípravy obálky
pro tuto knížku. 
Děkuji Miloši Palatkovi za odvahu knihu vydat a dát k disposici širokému

okruhu čtenářů i Pavlu Šebkovi, který mě duchovně podporuje v mojí tvorbě
po řadu let.
Můj dík však patří zejména čtenářům a na ně jsem při psaní knihy my-

slela především. 
Tato kniha nebyla napsána proto, aby rodičům radila neočkovat, ale

aby jim poskytla podklady pro pochopení, proč se která vakcinace pro-
vádí, a aby mohli sami rozhodnout, které doporučené očkování je pro je-
jich dítě nutné. Aby se mohli připravit na pokud možno bezpečný prů-
běh očkování povinného. Stejně tak se to týká rozhodování o očkování
dospělých. 
V závěrečných částech jsou připojeny rady praktické lékařky a konečně

i rady právnické, tolik potřebné pro možnost seznámit se s právy a povin-
nostmi rodiče.

se rozhodli napsat Dobu jedovou 2. Tady je namístě poděkovat paní re-
daktorce Lence Svobodové za mnohé podnětné diskuse nad rukopisy a ma-
ximální podporu při vydávání a propagaci obou knížek, jakož i panu na-
kladateli MUDr. Stanislavovi Juhaňákovi za odvahu tyto knížky vydat.
Právě v nich jsme mohli věnovat částečně pozornost očkování a ukázalo se,
že čtenáři mají o tuto problematiku mimořádně velký zájem. Na rozdíl od
amerických autorů mohu psát svoje knížky pro chytré, zvídavé a informo-
vané čtenáře, neztrácet místo a čas na vysvětlování vlastních i přenesených
významů cizích slov, nehledat primitivní metafory pro vědecké termíny
a mohu či dokonce musím uvádět odkazy na původní literaturu. Diskuse
se čtenáři, redaktory a novináři o tématech uvedených knížek výrazně při-
spěly k rozhodnutí napsat knížku o očkování a k volbě její koncepce. Znač-
ným stimulem byly i diskuse s některými představiteli oficiální medicíny
a propagátory povinného očkování. Diskuse s nimi, nebo jejich reakce
v médiích mi odhalily jejich způsob nazírání a uvažování. I těm děkuji za
vzácný čas, který mi věnovali, byť jejich reakce vůči mé osobě nebyly vždy
přátelské. 
Oblastí mého profesionálního zájmu je biomedicína, zabývala jsem se

a stále se zabývám mechanismy patogeneze některých poruch mozku, ze-
jména Alzheimerovou nemocí a autismem. V letech 1981–1990 jsem byla
vedoucí katedry fyziologie a obecné a vývojové biologie na Přírodo-
vědecké fakultě UK, kde jsme v tomto období zavedli i výuku a výzkum
v oblasti imunologie. To zmiňuji proto, že někteří lékaři se domnívají, že
přírodovědci nemají právo ani vzdělání na to, aby mluvili o očkování. Naše
badatelská práce nás však vede k poznávání procesů na buněčné a mole-
kulární úrovni, které zůstávají i některým epidemiologům a vakcinolo-
gům skryté. 
Tato knížka by nemohla vzniknout bez spolupráce a podpory mnoha lidí

v mém okolí, přátel, spolupracovníků i osob blízkých. I když vlastní rukopis
vznikl v poměrně krátkém časovém období na konci roku 2011 a začátku
roku 2012, je výsledkem celoživotního poznávání, dlouholeté vědecko-vý-
zkumné a pedagogické práce a studia a četby stovek až tisíců prací jiných
autorů. Nakladatel pan Miloš Palatka mě vyzýval k napsání knížky o očko-
vání již v době naší spolupráce při přípravě knížky Přemůžeme autizmus?
v roce 2009. Společná badatelská práce s Russellem Blaylockem byla spo-
jená s mnoha úvahami a diskusemi o podílu očkování na vzniku epidemie
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Člověk v dnešní vyspělé civilizaci hojnosti se bojí každé infekční nákazy
a raději volí očkování nebo léčbu antibiotiky k potlačení infekce hned v po-
čátku. Matky, které zažily pláč dítěte s bolavým ouškem, uvítají s úlevou
možnost  očkovat  již  dvouměsíční miminko  pneumokokovou  vakcínou
a s nadějí, že ho ochrání před touto bolestivou nemocí. Kolik matek asi dá
očkovat svou dospívající holčičku proti rakovině děložního čípku s důvěrou,
že ji tak ochrání před tímto onemocněním v dospělosti? Jsou taková roz-
hodnutí správná? Chrání nás očkování spolehlivě před infekcí? A je to, co je
pro naše děti povinné a co se nám ještě nabízí (ke koupi), skutečně v zájmu
ochrany jejich zdraví? 
Předpokládá se, že očkování by mělo chránit organismus před škodli-

vými choroboplodnými zárodky – viry nebo bakteriemi. Děje se tak pomocí
vakcín. Vakcíny mají různé složení a jsou aplikovány v různém věku, aby
stimulovaly imunitní systém k vytvoření imunity. Uvedeme si, jaké jsou roz-
díly mezi přirozenou a získanou imunitou. Abychom porozuměli tomu,
o čem vypovídají reakce po očkování, jako je zarudnutí, bolestivost, zvýšená
teplota, měli bychom mít alespoň představu, jaké zjevné i skryté reakce
v organismu probíhají. Odpovědi imunitního systému vytvářejí složitě pro-
pojené sítě různých látek a reakcí, takže vědci stále odhalují nové souvislosti.
V těchto spletitých sítích mnohdy nenacházejí orientaci ani přední vakci-
nologové, hygienici a epidemiologové, dětští nebo praktičtí lékaři a už vůbec
ne politici a úředníci. Rodiče ve velké většině důvěřují lékařům, o kterých jsou
přesvědčeni, že rozumějí tomu, co dělají. 
Následující vysvětlení slouží čtenářům pouze pro umožnění orientace

v dalším textu, protože musí být značně zjednodušené. 
Moje interpretace různých mechanismů vycházejí především z pohledu

buněčné a molekulární biomedicíny. Biomedicína je nově se rozvíjející sou-

– 13 –

1. VŠEOBECNÁ ČÁST: 
CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT 
O OČKOVÁNÍ

Stejně jako všichni autoři knížek o očkování i já musím připomenout,
že rozhodnutí, zda očkovat nebo ne je rozhodnutím čistě osobním.
Informace v této knížce jsou převzaty z různých zdrojů a interpre-
továny a integrovány podle vědomostí a zkušeností autorky. Stejné
informace se mohou jevit  jinému čtenáři, který  je zasadí do svého
„mentálního rámce“ v jiných souvislostech, jako méně významné nebo
nevýznamné. Kniha nenahrazuje příslušné dokumenty o vakcínách, zá-
vazná doporučení MZ ČR a odpovídajících orgánů a autorka nemůže
přebírat zodpovědnost za konečné rozhodnutí každého občana/čtenáře
této knížky.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
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Jak se postupuje 
při ověřování bezpečnosti a účinnosti vakcín 

Jistým problémem je to, že vakcíny jsou testovány na osobách, které jsou
naprosto zdravé. Ale když po schválení přijdou na trh, jsou náhle podávány
široké populaci. A tu se mohou objevit různé komplikace – nedonošené děti,
děti s nízkou porodní váhou, děti s různými dysfunkcemi imunitního sy-
stému, s různými alergiemi, genetickými dispozicemi, děti kojené a ne-
kojené, děti, které dostávají příkrmy a tuhou stravu z kupovaných produktů,
děti, které mohou mít ve stravě fluoridy, glutamáty, aspartam nebo různá
éčka. Mezi očkovanými mohou být  i děti s poruchami srdeční činnosti,
sklony ke křečím, omezením funkce jater či ledvin, s různými poruchami
krve a dalšími chorobami. Patří bohužel k charakteristickým rysům naší
doby, že děti se rodí méně zdravé než jejich rodiče a dokonce i než jejich
prarodiče. Jejich zdravotní nedostatky se nemusejí na první pohled vůbec
projevit, zejména u dvouměsíčních kojenců, kteří přicházejí podle očko-
vacího  kalendáře  v ČR první na  řadu. Žádný pediatr  není  schopen při
zběžné prohlídce několikaměsíčního kojence zjistit poruchu imunity, střevní
flóry, míru toxické zátěže. Teprve zátěž v podobě vakcíny může na tyto sla-
biny upozornit. 
Teoreticky by měli lékaři dostávat spolehlivé informace o vakcínách od

výrobce, neboť lékaři se na výrobce spoléhají. Pokud se týká nežádoucích
účinků (NÚ) vakcín uváděných v příbalových letácích, nejsou rodiče zpra-
vidla informováni, protože ošetřující lékař je považuje za běžné, když je
udává i výrobce. Jenže rodiče se s nimi většinou neseznámí.

V jakých typech studií se vakcíny ověřují?

V současné době se patrně většina čtenářů domnívá, že všechny léčebné
postupy používané oficiální medicínou jsou založené na teoretických zna-
lostech a důkladně ověřené laboratorními i klinickými studiemi. Z historie
víme, že medicína se dlouho opírala o zkušenosti – empirii, pozorování
a mnohdy o náhodné objevení účinné látky. Dnes se při vývoji nových léků
provádějí tzv. dvojitě slepé studie, kdy ani pacient (subjekt) ani lékař, který
hodnotí výsledky, nevědí, jakou léčbu subjekt dostává. Studie bývají rando-
mizované, což znamená, že ze souboru osob, které se studie účastní, jsou
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částí souboru lékařských věd. Je to odvětví, které aplikuje poznatky ze stu-
dií biologických a jiných přírodovědných disciplín, jako jsou biochemie, bio-
fyzika a farmakologie, jak do teorie medicíny, tak i do klinické praxe. Vede
k pochopení důsledků molekulárních interakcí a jevů na úrovni buněk a je-
jich projevů v lidském těle. Přináší podněty k novým strategiím pro dia-
gnostiku i léčbu.

Osm otázek před očkováním 

Mnozí rodiče přistupují k očkování bez jediného stínu pochybnosti, pro-
tože důvěřují dětskému lékaři, že dělá to, co je nutné. Také mnozí dospělí bez
jakýchkoliv dotazů odhalí svoji paži nebo pozadí poté, když jim praktický
lékař nabídne (a ještě zdarma) očkování. K rozhodování, zda je rozumné
očkovat nebo ne, je přimějí pouze případy, kdy je za vakcínu třeba zaplatit.
Avšak před každým očkováním by bylo vhodné, kdyby si rodič ohledně
svého dítěte nebo dospělý člověk pro svoji vlastní osobu zkusil odpovědět na
následující otázky:

1. Cítím se já nebo moje dítě v tuto dobu poněkud nemocný?
2. Měl jsem já nebo moje dítě špatnou reakci na předchozí očkování?
3. Máme v rodině nebo my sami špatné reakce na očkování, neurologické
onemocnění, alergie nebo problémy s imunitním systémem?

4. Znám rizika nemoci, proti které mám být očkován, a rizika vakcíny pro
sebe a pro svoje dítě?

5. Mám úplné informace o nežádoucích účincích vakcíny?
6. Vím, kam a jak podat zprávu o nežádoucích účincích?
7. Znám údaje o vakcíně včetně jména výrobce a čísla šarže pro veškerá
očkování, která mám já nebo moje dítě podstoupit?

8. Vím, že mám právo informovaného výběru (mohu si zvolit typ vak-
cíny)?

Pokud odpovíte ano na otázky č. 1, 2 a 3 a na zbývající ne, měli byste se
souhlasem k očkování vyčkat, dokud nezískáte informace od svého lékaře
nebo konzultanta (zpracováno podle materiálu NVIC: http://www.nvic.org/
Ask-Eight-Questions.aspx). 
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o důležitý statistický ukazatel nemocnosti obyvatelstva. Komorbidita je
současný výskyt několika nemocí. Také mortalita – úmrtnost se může vy-
jadřovat buď absolutním počtem za rok, nebo v přepočtu na 100 000 osob.
Výraz fatalita označuje spíše odhad mortality, poměr pacientů, kteří by
mohli zemřít v důsledku sledované nemoci.
Příčinou vzniku nemoci (nebo NÚ) se zabývá etiologie, mechanismus

vzniku nemoci popisuje patogeneze.

1.1 Základní pojmy

Vakcína, imunita, protilátky, imunitní systém, to jsou pojmy, které jsou sou-
částí našeho každodenního života. Informovaný čtenář používá i pojmy, jako
jsou například lymfocyty, cytokiny nebo 1 či 2. Studium imunity před-
stavuje  jeden z klíčových  směrů  současného výzkumu a nové poznatky
budou jistě pronikat stále více do medicíny i na veřejnost [1]. Do všeobecné
části patří i znalosti o způsobech přípravy vakcín a jejich složkách, které
mohou přispívat ke vzniku NÚ. V této knížce věnujeme velkou pozornost
možným NÚ vakcín, které jsou mnohdy propagátory očkování zlehčovány
nebo zanedbávány jako nesouvisející s očkováním. Právě z pohledu biome-
dicíny jsme schopni pochopit a vysvětlit, proč NÚ nastávají a jaké je jejich
riziko pro zdraví. Ale to všechno patří do pohledů z obou stran.
Následující – do značné míry zjednodušená vysvětlení – mohou být uži-

tečná při snaze pochopit účinky některých vakcinací.

Jak vznikla první vakcína?

Slovo vakcína již tak proniklo do našeho slovníku, že si většinou nikdo
neuvědomuje, že je odvozeno od latinského slova vacca, česky kráva. Výraz
vakcinace pochází od „otce očkování“, britského venkovského lékaře Ed-
warda Jennera [2]. Ten v druhé polovině 18. století více než dvacet let po-
zoroval, hodnotil a zapisoval si průběh onemocnění lidí i zvířat různými
typy neštovic. Zaujala ho zejména tradovaná myšlenka, že dojičky, které se
nakazily kravskými neštovicemi, později neonemocněly pravými neštovi-
cemi, které byly smrtelné. Velký vliv měl na mladého Jennera jeho učitel
John Hunter, který jej povzbuzoval ve studiu problematiky vakcinace. Ne-
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náhodně vybíráni  ti, kteří dostanou  lék, a ti, kteří dostanou tabletu bez
účinné látky (placebo) nebo jiný typ léku. Při hodnocení účinnosti nově za-
váděné terapie se často provádějí tzv. multicentrické studie, které probíhají
za stejných podmínek na několika různých klinikách, v ústavech i ambu-
lancích v různých státech. Je také obvyklé, že porovnání výsledků různých
studií se provádí metaanalýzou. Výborným zdrojem informací na základě
metaanalýz je v současné době tzv. Cochranova databáze, kde jsou evido-
vány nejrůznější studie ve vztahu ke zdraví a léčebným postupům.
Některým studiím se na základě jejich významné rozsáhlosti říká ko-

hortní (kohortové). V nich se zpravidla provádí anonymní sběr dat ze
skupiny (kohorty) pacientů, kteří jsou léčeni sledovaným lékem v pod-
mínkách běžné lékařské praxe již v době, kdy lék byl uveden po splněných
3 fázích klinického výzkumu na trh. I v takových případech se někdy stane,
že NÚ se ukáží jako závažné až po užití léku velkým počtem pacientů, takže
lék musí být stažen z trhu. 
U vakcín se jedná o předlicenční studie, které jsou pochopitelně finan-

covány firmami.  I ty mají 3  fáze klinického zkoušení,  stejně  jako  léky.
V I. fázi se aplikuje vakcína umalého počtu subjektů a zpravidla se ještě ur-
čuje vhodná bezpečná a účinná dávka. Ta se stanovuje měřením imuno-
genicity, tedy schopností vyvolávat tvorbu protilátek.
Ve II. fázi se sleduje účinnost a bezpečnost stále ještě u menšího počtu

subjektů a teprve ve III. předlicenční fázi se aplikuje vakcína větším skupi-
nám, zpravidla v počtu několika tisíc subjektů. Avšak ani takový test nemůže
vyloučit vzácné případy NÚ v postlicenčním užití vakcíny u velkého počtu
dětí, proto farmaceutické firmy obvykle financují další velké postlicenční
studie, nejčastěji v rozvojových zemích. 

Často používané výrazy

Při hodnocení výskytu nemocí se zpravidla udává počet nových případů,
tzv. incidence. Vyjadřuje se buď jako absolutní počet případů za rok, nebo
jako poměr na 100 000 osob. Vedle toho se používá i výraz prevalence, což
je počet všech osob, které s danou nemocí v daném státě (městě, lokalitě)
žijí. Morbidita je odborný pojem, jímž označujeme nemocnost nebo cho-
robnost u lidí i u zvířat. Vyjadřuje se vždy poměrným číslem jakožto poměr
počtu nemocných jedinců vůči počtu všech zdravých jedinců. U lidí se jedná
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výrok: Vždyť co je sláva? Nic nežli zlatý terč neustále probodávaný šípy
zlovolnosti.
Havlík a Machala, z jejichž velmi poutavého a zasvěceného článku 200 let

očkování proti pravým neštovicím v časopise Vesmír [3] hojně cituji, uvádějí,
že v Čechách bylo do roku 1802 očkováno 12 000 dětí a již v roce 1803 vy-
dalo Královské gubernium nařízení o provádění vakcinace. O zájmu, který
byl vakcinaci věnován z nejvyšších míst, svědčí i fakt, že nejvyšší královský
purkrabí hrabě Chotek nechal při této příležitosti razit zvláštní pamětní me-
daile. Povinné očkování bylo v Čechách zavedeno roku 1812 a kromě lé-
kařů, učitelů a policie se na šíření informací o vakcinaci významně podílela
také katolická církev. V důsledku očkování poklesla v Čechách průměrná
roční úmrtnost na variolu. Zatímco v letech 1777–1806 umíralo 2174 osob
na 1 milion obyvatel, v letech 1807–1850 to bylo již jen 215 osob na milion
obyvatel.
O temných stránkách historie objevu nových vakcín poutavě vypovídá

zpráva Dr. Waltera Hadwena z roku 1896 e Case Against Vaccination [4]
(Případ proti očkování). Hadwen je představitelem patrně prvního erudo-
vaného kritika a odpůrce očkování. Německý lékař Gerhard Buchwald, vý-
znamný představitel oponentů očkování v posledních desetiletích, uvádí ve
své knize Očkování – obchod se strachem [5] značně podrobný popis Jenne-
rova experimentování na konci 18. století a historii zavádění povinné vak-
cinace proti pravým neštovicím s jejími průvodními jevy a NÚ i historii
opakovaných epidemií neštovic. Také americký novinář v oboru lékařského
výzkumu Neil Z. Miller ve své druhé rozsáhlé knize o bezpečném očkování
[6] nashromáždil s profesionální zvídavostí dokumenty o počátcích vakci-
nace, spojených se jménem Edwarda Jennera a mnoha publikovanými pra-
cemi jeho kritiků a odpůrců. V dnešní době umožňuje internet dostupnost
i těchto historických pramenů, a proto mají jak historici, tak propagátoři
i odpůrci očkování možnost porovnat rizika plynoucí pro lidstvo z one-
mocnění pravými neštovicemi s riziky vývoje vakcín a jejich aplikací. Jsou
však také namístě úvahy, kudy by se vývoj výskytu neštovic ubíral s rozvo-
jem zdravotnictví, hygieny, kultury a životního stylu ve 20.  století bez
očkování [6].
Na  seznamu průkopníků očkování  jsou  jména Louis Pasteur, Robert

Koch, Emil von Behring, Erich Hoffmann, Francis Rous, Paul Ehrlich. Pří-
běhy jejich hledání, omylů i úspěchů jsou náměty mnoha románů [7–11].
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stačí se domnívat, je třeba to dokázat, odpověděl Jennerovi na otázku, co si
o tomto problému myslí [3]. Jenner v roce 1796 provedl svoji první vakci-
naci, kdy nakazil osmiletého chlapce Jamese Phippse tkání z ruky dojičky ne-
mocné kravskými neštovicemi a James  také onemocněl. Když ho po 48
dnech nakazil materiálem z pravých neštovic, chlapec již neonemocněl [3].
Díky Jamesovi, který Jennerovo experimentování přežil, nastal vývoj vak-
cín proti mnoha dalším nemocem. Tato učebnicová formulace má však svoji
velmi temnou historii. Jenner nebyl první, koho napadl tento postup, byl
však prvním lékařem, který měl odhodlání riskovat zdraví a životy tisíců
sirotků, dojiček, dětí chudých a nevzdělaných rodičů, pochopitelně i zvířat
pro ověření svých idejí v zájmu zabezpečení zdraví dalších generací. 
Jenner se již v průběhu svého života setkal jak s nadšenými zastánci tak

s velmi odhodlanými odpůrci očkování proti pravým neštovicím. Nadšení
mnohých je pochopitelné proto, že pravé neštovice (variola) patřily v lidské
historii k nejobávanějším infekčním chorobám. Neštovicím vminulosti pod-
lehly stamiliony lidí a tato choroba mnohdy významně ovlivnila vývoj his-
torie [3]. Následkem epidemií neštovic došlo k vymření celých kmenů a ná-
rodů, onemocnění vojáků rozhodovalo o výsledku bitvy, smrt panovníka
ovlivnila další směr vývoje. Tak například smrt prince Leopolda Lotrin-
ského, ženicha Marie Terezie, způsobila, že se s Marií Terezií oženil jeho
bratr František Lotrinský. Neštovice prodělala v padesáti letech i sama tato
panovnice  a vypráví  se,  že  kvůli  nepěkným  jizvám na  tváři,  které  jí  po
onemocnění zůstaly, nechala ze svého okolí odstranit všechna zrcadla.
Propagace myšlenky vakcinace se Jennerovi dařila tak úspěšně, že do roku

1800 bylo vakcinováno již celkem 6000 osob. Jennerův spis vyšel v roce 1799
v Hannoveru německy a v témže roce i latinsky ve Vídni. Jenner se stal čle-
nem Královské lékařské společnosti, která jeho objev původně s posměchem
odmítla, obdržel čestný doktorát v Oxfordu, čestné občanství Londýna a stal
se prvním prezidentem Royal-Jennerian-Society, která zajišťovala rozšiřo-
vání jeho objevu pod patronací krále a královny. Roku 1802 dostal Jenner
národní dar 10 000 liber – na tehdejší dobu velmi vysokou částku – a v roce
1807 druhou odměnu, dokonce ve výši 20 000 liber [3]. Jeho proslulost byla
později tak velká, že když požádal Napoleona o propuštění svého příbuz-
ného z francouzského zajetí, řekl prý Napoleon: Ach, to je Jenner, nemohu
nic odmítnout Jennerovi. Edward Jenner zemřel 26. ledna 1823. Jeho pocity
a postoj k projevům odpůrců a kritiků patrně vyjadřuje Jennerův tradovaný
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Zmínka o poškození vakcínou nebo o vážných NÚ vakcíny působí na pro-
pagátory a zastánce povinného očkování jako červený hadr. Ti, kdo se za-
bývají možným poškozením zdraví jako následku očkování, jsou označo-
váni za antivakcionisty a škůdce společnosti, kteří ohrožují zdraví dětí i celé
populace. Sama jsem se přesvědčila, že rozumné diskuse o NÚ vakcín mezi
oběma tábory stále ještě nejsou možné. Vedle nepochybných přínosů, které
mají svoje limity, je třeba akceptovat i rizika očkování. Úvahy o tom, zda
vakcíny mohou být jednou z příčin autismu, neurovývojových i neurodege-
nerativních změn, náhlého úmrtí kojenců, autoimunitních onemocnění
a alergií, propagátoři očkování zcela kategoricky odmítají a popírají jakou-
koliv spojitost s vakcínami. Ve stanovisku České pediatrické společnosti
(www.pediatrics.cz) uvádí její předseda prof. Janda:

Je třeba si uvědomit, že v demokratických státech není možno jednoduše
protesty antivakcionistů umlčet a sankcionovat. Jedinou cestou je trpělivě vy-
světlovat a uvádět na pravou míru mýty o škodlivosti očkování. Na druhé
straně ale není možno primárně odmítat možnost, že očkování může být spo-
jeno s nepříznivými vedlejšími účinky. Ovšem je třeba zdůrazňovat, že riziko
vedlejších účinků očkování je ve srovnání s rizikem vzniku epidemií při nízké
proočkovanosti zcela minimální.
A abychom se dokázali orientovat v postoji pediatrů k očkování, seznamme

se s charakteristikou situace,  jak ji popsali prof. Janda se spoluautorkou
MUDr. Jitkou Škovránkovou, CSc., vedoucí Ambulance pro očkování při
fakultní nemocnici v Motole [81]. Autoři píší:

Počítalo se automaticky s tím, že vysoká proočkovanost – pozitivní dědictví
systému před rokem 1989 – bude pokračovat i v novém společenském systému.

Pediatři nebyli zvyklí s rodiči o očkování příliš mluvit, bylo to bráno jako
fakt a rodiny nebyly zvyklé klást takové otázky, jako je tomu dnes v jiných
oblastech zdravotnictví. Nebylo dostatečně zdůrazňováno, proč se vlastně oč-
kuje a co by se stalo, kdyby děti očkovány nebyly. A po pravdě řečeno, prakticky
se nemluvilo o možných vedlejších účincích vakcinace. Očkování bylo v ordi-
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dospělý člověk má svobodu volby vakcíny, o které  je přesvědčen,
že ho ochrání před infekční nemocí, která by u něho mohla způsobit
komplikace. Je proto užitečné seznámit se s přínosy nabízeného očko-
vání i s případnými riziky nebo NÚ vakcín a být si vědom osobní
zodpovědnosti za tuto volbu. 
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6. DŮKAZY 
O POŠKOZENÍ VAKCÍNAMI?



názor. Díky internetu si však každý může najít informace o jakékoliv vak-
cíně. Při zadání hesla adverse reactions nebo side effects pravděpodobně na-
lezne desítky, stovky i tisíce publikací, videí i zpráv od rodičů a postižených
osob. Najde také obrázky nemocných a postižených, kteří nebyli očkováni,
jak nás na to stále upozorňují pediatři a vakcinologové. 
V této kapitole chci uvést pouze úvahy omožnostech eradikace infekčních

nemocí a o stádní imunitě, jak vyplývají z poznatků posledních desetiletí.
Předložím svůj pohled na vědecké i soudní spory ohledně vlivu očkování
na vznik PAS (zejména autismu), některé zkušenosti z celosvětové kampaně
očkování proti rakovině děložního čípku HPV vakcínami a pokusím se vy-
světlit, odkud pramení moje přesvědčení o neurotoxicitě hliníku.

6.1. Eradikace infekčních nemocí

Z planety Země byla eradikována jediná infekční nemoc – pravé neštovice
(variola). Od roku 1977 se variola způsobená nákazou divokým virem ne-
štovic nevyskytla. Za klíčové zásluhy o úspěch této celosvětové akce ob-
držel prof. Karel Raška v roce 1984 Jennerovu medaili Královské lékařské
společnosti. Proti pravým neštovicím se neočkuje, lidé již nemají proti viru
varioly imunitu, a proto existuje možnost zneužití virů uchovávaných ve
dvou laboratořích na světě jako nástroje bioterorismu. 

Pravé neštovice bylo možné eradikovat, protože 
• existovala pouze jediná forma viru a nemoci (na rozdíl například od
chřipky, jejíž viry se mění téměř každoročně);

• vznikla zcela mimořádná forma spolupráce všech zemí světa s WHO.
Všude byla k dispozici vakcína, a jakmile byli lidé očkováni, už nemohli
onemocnět a nemoc se dále nešířila;

• neexistují nosiči ani asymptomatická stadia varioly.

Teoreticky bychom mohli eradikovat další onemocnění vyvolávaná viry,
a to obrnu a spalničky. I tyto nemoci mají jeden antigenní typ, nejsou
přenášeny nosiči v bezpříznakovém stavu, a kdyby byl proočkován celý
svět, nemoci by možná přestaly existovat. V případě obrny podnikla WHO
pokus o opakování akce s neštovicemi, avšak eradikovat obrnu se nepoda-
řilo. Obrna se vyskytuje v mnoha rozvojových zemích a děti jsou proto
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nacích pediatrů bráno jako rutinní výkon, spolupráce rodičů byla vysoká...
Hlášení neobvyklých reakcí po očkování také nebylo bohužel důsledně prová-
děno a kontrolováno a naši pediatři se dnes mohou setkat s různými kritérii
a doporučeními...
V demokratických státech má každý občan právo být před očkováním

informován o NÚ vakcín. Tyto informace mají zatím většinou podobu úst-
ních referencí mezi maminkami na hřištích, seniory na lavičkách v parku
nebo v čekárnách zdravotnických zařízení. Avšak pokud se občanům ne-
poskytne informovaný souhlas, jako jeden z bodů zdravotnické péče, pak
to již představuje porušení lékařské etiky.
Popírání vážných NÚ s odkazem na miliony vakcín, které jsou ve světě

aplikovány a zachraňují statisíce životů, neutěší rodiče, jejichž dítě je po-
škozeno nebo zemřelo v důsledku očkování a ve prospěch stádní imunity.
Hledání správné volby je obtížné a na úrovni nejvyšších rozhodujících
orgánů zřejmě ještě nenastal vhodný čas k diskusím. 
Moderní medicína s rozšiřováním možností očkování výrazně zasahuje

jak do zdraví jednotlivců, tak do vytváření stádní (kolektivní) imunity. Jedná
se o zásahy, které nemohly být nikdy předem studovány u souborů labora-
torních zvířat ani nemohly být předpovězeny pomocí programů a počíta-
čových modelů. Právě proto je vhodné se včas zastavit nad poznatky z praxe.
Propagátoři očkování uvádějí čísla, která jsou nezvratná, přesvědčivá a vy-
volávají strach.
Známý lékař, publicista a zastánce očkování Mark Crislip například ve

svém článku z října 2011 napsal:
Je zjevné, že 31. října (2011) se narodí člověk, který uzavře 7. miliardu oby-

vatel na Zemi. Pokud nebude mít štěstí narodit se v rozvinuté zemi nebo do bo-
haté kalifornské rodiny, nemusí se mu dostat očkování a může být jedním ze
4 320 000 lidí, kteří zemřou každým rokem na onemocnění, jemuž lze za-
bránit očkováním. 
http://www.sciencebasedmedicine.org/?s=Herd+immunity 
V této kapitole nechci jitřit osobní názorové spory ani donekonečna opa-

kovat možné NÚ vakcín. Prosím proto i čtenáře o velikou toleranci. Čtenáři
našich knih se jistě mnohokrát přesvědčili, že názory v nich uváděné nejsou
založeny na jedné neověřené publikaci nebo snad dokonce na jedné inter-
netové zprávě. Uvedené zdroje literatury vás mohou navést na další desítky
literárních odkazů k dalšímu studiu pro případ, že budete chtít hledat vlastní
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tuto nemoc eradikovat. Na počátku 90. let se výskyt onemocnění černým
kašlem přičítal celkem jednoznačně výpadkům v povinném očkování a vlivu
antivakcionistů. Některé studie přinášely statistické důkazy, že tomu tak sku-
tečně v některých státech je [199]. Avšak 10 000 nových případů v roce 2007
v USA a šíření pertuse v mnoha jiných zemích s vysokou proočkovaností
přináší nezodpovězené otázky a roztáčí kola přeočkovávání – v současné
době již také zahrnuje očkování těhotných žen v 2. polovině těhotenství. 
Jak si vědci vysvětlují selhání vakcinačního úsilí? O důvodech, proč se

pertuse šíří v zemích s 95–99% proočkovaností, existují zatím pouze spe-
kulace. Jedna z prvních hypotéz přičítá zvýšený výskyt pertuse zlepšené
diagnostice a tomu, že pozornost pediatrů se na toto onemocnění, v 70. le-
tech minulého století vymýcené, najednou znovu zaměřila. Jiná hypotéza
předpokládá evoluční vývoj bakterie B. pertussis, jinými slovy, změnu v jejím
genomu.  Současná molekulární  biologie  by měla  být  schopná  takovou
změnu poměrně snadno odhalit, což se nestalo v širším měřítku, i když
z některých míst hlásí mikrobiologové a epidemiologové nové klony B. per-
tussis [200–201]. Kromě toho proti této hypotéze svědčí námitka, že evo-
luční změna sama o sobě by nevyvolala časový posun v nemocnosti / infekč-
nosti z časného dětství do adolescence [27]. Není sporu o tom, že imunita
navozená ať již vakcinací nebo proděláním nemoci se ztrácí. Je zajímavé
i to, že boosterové vakcíny (Adacel) vyvolávají prokazatelně silnější imu-
nitní odpověď než primární vakcíny (Daptacel), přestože obsahují pětkrát
méně pertusového toxinu. To znamená, že krátké vystavení malému množství
antigenu je schopné restimulovat imunitu, aniž by vyvolalo symptomatickou
nebo přenosnou infekci. Lavine se spolupracovníky se domnívá, že potla-
čení přirozeně se vyskytujících kmenů B. pertusis v prostředí narušilo mož-
nost opakovaného posilování stádní imunity a existenci imunitní ochrany
jednotlivců [27]. V Izraeli zase zjistili, že ve školkách, kde vypukl černý kašel,
byly rezervoárem nákazy očkované děti, které byly asymptomatické [202].
Zdá se, že v bitvě člověka s B. pertussis zatím vítězí bakterie. 
V USA se provádí mnoho různých výzkumů a statistických hodnocení

ohledně přístupu obyvatel k očkování. Poznatky z jednoho takového prů-
zkumu uvádí Mark Crislip v již zmíněném článku: 

...téměř jeden ze čtyř rodičů nesouhlasí nebo silně nesouhlasí s tím, že oč-
kovací schéma navržené „vakcinačními experty“ je tím nejlepším možným.
Podobně jeden z pěti dotázaných rodičů si myslí, že odložení očkování do poz-
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stále očkovány. To však také znamená, že díky očkování existuje stádní
imunita.
Spalničky se téměř podařilo eradikovat v USA. Velmi obdobná situace je

i u nás, protože spalničky se od roku 2000 vyskytují velmi ojediněle v počtu
2–9 případů za rok. Avšak jsou země, kde se objevuje vysoký počet one-
mocnění spalničkami i přes vysokou proočkovanost. 
Mnohá infekční onemocnění, jejichž původci jsou bakterie, však eradi-

kovat nelze. Takovým příkladem je meningitida vyvolávaná bakterií Neis-
seria menigitidis. Již jsem uvedla, že tuto bakterii má 10–35% lidí v krku,
aniž by vyvolávala nemoc. Asymptomatičtí nosiči jsou potom zdrojem ná-
kazy pro jiné, u kterých může vyvolat buď vznik protilátek v rámci stádní
imunity, nebo způsobit těžkou invazivní nemoc. Nosiči tedy působí jako
očkování pro případ vytváření imunity; vedle toho existuje také malá, avšak
reálná možnost, že tato nákaza způsobí někomu smrt (incidence nemoci
je 1/100 000, smrtnost dosahuje 20 %). Vakcíny proti meningokokům se
stále vyvíjejí a teprve po zavedení účinné vakcíny proti séroskupině B N. me-
ningitidis bude možné předpokládat vyšší pravděpodobnost ochrany.Volba
mezi očkováním doporučenou meningokokovou vakcínou a rizikem one-
mocnění není očividně jednoduchá. Vakcína zjevně může snížit pravděpo-
dobnost onemocnění, zároveň vede k omezení asymptomatických nosičů
v populaci a ke snížení pravděpodobnosti nákazou, ale současně s tím se
zase snižuje přirozená stádní imunita. Proto se zvyšuje potřeba očkovat více
lidí. V USA to již vyřešili nařízením povinného očkování pro všechny ado-
lescenty, kteří přicházejí do kolektivů, a pro vojáky. Tento příklad uvádím
jako ilustraci toho, jak není lehké se pro očkování rozhodovat a jak každý
krok má svůj následek. 
Zdálo se, že jednodušší bude rozhodování v případě pneumokoků. Po

zavedení první konjugované pneumokokové vakcíny došlo podle údajů
k poklesu incidence meningitidy u dětí do dvou let o 64%. Pokles nových
případů onemocnění o 54 % se projevil i u věkové skupiny nad 65 let a v prů-
měru u všech věkových skupin o 73 % [198]. Vliv na invazivnost jiných sé-
rotypů pneumokoků nelze zatím hodnotit, avšak počáteční nadšení z účinků
pneumokokových vakcín evidentně ochablo a u populace nad 65 let se od
něho ustupuje.
Stádní imunita ani očkování zjevně nefungují zcela spolehlivě v případě

černého kašle (pertuse). První zkušenosti dávaly naději, že očkování dokáže
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Vakcína Odmítají Doporučují odložit 

H1N1 86 34

Sezonní chřipka 76 35

Plané neštovice 46 44

Rotaviry 44 16

PK konjugovaná 31 10

Hepatitida B 28 31

Hepatitida A 24 24

MMR 26 54

Hib 15 17

DTaP 6 24

Obrna 6 16

Tabulka 10. Ukázka z dotazníkového průzkumu názoru rodičů v USA, kteří dávají přednost
alternativním očkovacím schématům. Počty jsou uvedeny v % oslovených rodičů (převzato
z http://www.sciencebasedmedicine.org/?s=Herd+immunity).
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dějšího věku, by bylo bezpečnější než jejich aplikace v doporučeném období.
Čísla z průzkumu názorů amerických rodičů, jak je shromáždil M. Crislip,
jsou uvedena v tabulce 10. 

O ztrátě důvěry veřejnosti k tomu, co doporučují lékaři a co se jí před-
kládá o bezpečnosti vakcín a rizicích  infekčních nemocí, se uvažuje při
mnoha příležitostech. Např. v lednu 2011 se na Jamajce konala konference
věnovaná politice, etice a zákonům očkování. Materiály z této konference
poskytují mnoho příležitostí k zamyšlení.
http://www.nvic.org/getdoc/6cd24653-fd19-49e5-842a-3917e15de533/
Medical-Science---Public-Trust.aspx

6.2 HPV vakcíny

Z ohlasů odborníků na informace o NÚ HPV vakcín a kritiku způsobu
zkoušení vakcín Gardasilu/Silgardu a Cervarixu před uvedením na trh
vDobě jedové aDobě jedové 2 [17, 21] je naprosto zřejmé, že naše názory na
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bezpečnost těchto vakcín se liší. Na označení Gardasilu v Době jedové jako
nejnebezpečnější a nejméně vyzkoušené vakcíny z posledního desetiletí odpo-
věděl například MUDr. Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické
a porodnické společnosti ČLS JEP a předseda Sdružení soukromých gyne-
kologů ČR takto:Nevím, kde na to paní profesorka přišla. Vyzkoušenější vak-
cíny než tyto dvě, co se týče bezpečnosti, snad ani nejsou. A v další korespon-
denci  jsme mohli číst  toto  jeho vyjádření: Pokud paní profesorce nestačí
stanoviska takových autorit, jako jsou FDA, EMA, WHO a odborné lékařské
společnosti mnoha zemí světa, nemyslím, že by jakékoli mé argumenty uspěly.
Jak dlouho trvá účinek vakcín, je samozřejmě neznámé, jako tomu bylo u všech
vakcín, které v historii byly vyvinuty. Pokud bychom chtěli u jakékoli vakcíny
zjistit dobu účinnosti a začít očkovat populaci až poté, když to zjistíme, ne-
používala by se nyní téměř žádná vakcína.
Podobně označila informace o NÚ a následcích očkování HPV vakcí-

nami za lživé a nepravdivé NIKO (viz kapitola 4.3). O tom, zda skutečně
existují mnou uváděné NÚ HPV vakcín, se mohou čtenáři informovat na in-
ternetu. Na začátku roku 2012 proběhlo v Kanadě soudní řízení, kdy rodiče
žalovali lékaře a kliniky za to, že je neupozornili na možné NÚ očkování
Gardasilem a po první dávce nerozpoznali, že se jedná o NÚ vakcíny. Jejich
14letá dcera Annabella Morinová zemřela dva týdny po 2. dávce Garda-
silu, kterou dostala přesto, že po 1. injekci trpěla zmateností, zvracela, nebyla
schopná mluvit ani chodit. Po vyšetření v nemocnici lékaři konstatovali,
že se jedná o migrénu, a poslali Annabellu domů. Druhou dávku HPV vak-
cíny dostala Annabella ve škole. Po dvou týdnech nalezli rodiče svoji dceru
mrtvou v koupelně. Později bylo v tisku oznámeno, že rodiče soudní při
prohráli, protože nikdo nemohl být označen za viníka úmrtí Annabelly
(http://www.naturalnews.com/034890_Gardasil_collateral_damage_
fatalities.html).
Dá se předpokládat, že za situace, kdy se v ČR obecně prohlašuje, že HPV

vakcíny nemají žádné NÚ, lékaři nepociťují povinnost informovat rodiče
nebo mladé ženy o NÚ vakcíny a v případě poškození neponese nikdo vinu. 
Při nákupu vakcín proti pandemické chřipce AH1N1 museli zástupci

státu (ČR) přistoupit na podmínku, že výrobce nezodpovídá za poškození
zdraví NÚ vakcíny a veškeré škody vzniklé pacientům uhradí stát. Uvádí se,
že za výskyt komplikací s Guillainovým-Barrého syndromem vyplatil stát
(USA) obětem vakcín proti prasečí chřipce 1,3 miliardy dolarů.



HPV-015
Efficacy; controlled
>25 years t; n = 5751
Follow-up; 7 months

HPV-014
Immunobridge

15–25 & 26–55 years; n = 666
Follow-up; 18 months

HPV-016
Consistency

18–25 years; n = 798
Follow-up; 7 months

HPV-012
Immunobridge/consistency
15–25 & 10–14 years; n = 770

Follow-up; 12 months

HPV-013
Safety/immunogenicity; controlled

10–14 years; n = 2067
Follow-up; 18 months

HPV-008
Efficacy; controlled
10–14 years; n = 2067
Follow-up; 18 months

HPV-001
Efficacy; controlled
15–25 years; n = 1113

Follow-up; Up to 27 months

HPV-007
Efficacy; controlled
15–25 years; n = 776

Follow-up; Up to 5,5 years

HPV-003
SafetyDNA+; controlled
18–30 years; n = 61
Follow-up; 12 months

HPV-004
Adjuvant comparison
18–30 years; n = 20
Follow-up; 12 months

HPV-005
Dose range

18–30 years; n = 63
Follow-up; 12 months

Phase III

Phase IIb

Phase IIa

Obrázek ze studie [195] zachycuje počet a věk žen zúčastněných ve II. a III. fázi klinického tes-
tování vakcíny Cervarix. Follow-up znamená dobu sledování; months = měsíce, years = roky
(udávají věk testovaných žen) 
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Kolik poškozených a mrtvých dívek v jiných zemích nebo u nás bude za-
potřebí, aby se tento postoj změnil? I gynekologové, kteří se podíleli na testo-
vání účinnosti a bezpečnosti HPV vakcín, kritizují, že vakcíny byly uvedeny
na trh pouze po třech letech zkoušení (viz např. DVD e Greater Good).
V březnu 2012 bylo v systému VAERS hlášeno 25 132 NÚ po HPV vak-

cínách. Před tímto zdrojem informací zavírají naši gynekologové oči a po-
pírají ho, přestože prof. Janda poukazuje na VAERS jako na příklad hodný
následování [21].

Co nevíme o Cervarixu

V současné době je u nás nabízen dívkám ve věku 13–14 let zdarma Cer-
varix. Viry pro tuto vakcínu se připravují na hmyzích tkáních z mola Tri-
choplusia ni rekombinantní DNA technologií. Jako adjuvans se v této vakcíně
užívá nová kombinace solí hliníku (0,5 mg Al3+ v jedné dávce), na kterých
jsou naadsorbované HPV 16 a 18, a lipopolysacharidu (LPS) izolovaného ze
stěny bakterie Salmonella minnesota pro zvýšení imunologické odpovědi. 
Tato vakcína získala licenci v 72 zemích světa. Předlicenční testy účin-

nosti a bezpečnosti se prováděly u souboru téměř 30 000 dívek a žen ve věku
10 a více let [195]. Avšak příbalový leták nás informuje, že v klinických stu-
diích bylo prokázáno, že Cervarix chrání ženy ve věku 15 až 25 let před one-
mocněními vyvolanými HPV typu 16 a 18. Cervarix rovněž stimuluje tvorbu
protilátek u dívek ve věku 10 až 14 let. Umladých dívek ve věku 10–14 let bylo
tedy pouze prokázáno, že se v jejich těle tvoří protilátky proti HPV16 a 18.
Kolik asi bylo 10–14letých dívenek, na kterých byl Cervarix testován, mů-
žeme vyčíst z obrázku, převzatého z publikace o předlicenčním testování
Cervarixu [195]. Podle tvrzení autorů 882 žen v průběhu testování hlásilo
nejméně jeden NÚ, avšak pouze u 36 NÚ badatelé uznali, že mohly být
vyvolány vakcínou. Nejvážnějšími NÚ byly spontánní potraty. Otěhotnělo
870 žen, které dostaly testovanou vakcínu HPV16/18. Spontánní potraty se
vyskytly u 11 % 15–25letých a u 11 % žen starších než 25 let. Z celkového
počtu 870 těhotných pouze 44,3% žen porodily dítě v řádném termínu. Bada-
telé však namítají, že ženy řádně poučili, aby v době očkování neotěhotněly.
Proč asi ve Španělsku sílí hlasy, které požadují testovat vliv Cervarixu na

plodnost a těhotenství? (http://sanevax.org/?s=Cervarix+adverse+events.)
Až budou mít problémy s průběhem těhotenství dnes očkované 13–14leté
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dívky, nikdo nebude jejich potíže přičítat vakcíně, kterou dostaly zdarma
v zájmu jejich zdraví a ušetření nákladů za léčení v případě onemocnění
C53. Karcinom cervixu se podílí na onemocněních žen zhoubnými nádory
ve 2,6 %. Jeho incidence, byť v ČR vysoká, je 19/100 000 žen, avšak včasnými
a energickými opatřeními gynekologů může být snížena i bez očkování
alespoň na 7/100 000. V dokumentu o předlicenčním  testování vakcíny
Cervarix, tedy v dokumentu, který má nejvyšší platnost, se uvádí, že vliv na
spontánní potraty se projevil u 11% očkovaných, tj. u jedenácti ze sta! 



FDA také průběžně sleduje všechny zprávy ze systému VAERS a konsta-
tuje, že žádný důkaz o neobvyklém klinickém průběhu NÚ, včetně auto-
imunitních nemocí, tato hlášení neposkytují. 
V závěru FDA ujišťuje, že ochrana veřejného zdraví prostřednictvím bez-

pečných a účinných vakcín patří mezi jeho nejvyšší priority. Stejně jako je
tomu v případě ostatních vakcín, bezpečnost Gardasilu bude nadále moni-
torovat.
Zatímco lékaři vyjadřují svoji naprostou důvěru k závěrům FDA (a CDC),

naše knihy přinášejí podněty k zamyšlení a informace kontroverzní k ně-
kterým oficiálním závěrům těchto institucí. 
...pokusím se Vám vysvětlit, proč máte v ČR širokou názorovou opozici

a proč nad Vámi velká část kolegů jen mávne rukou, že se s Vámi nebudou
bavit. Vy si myslíte, že WHO nebo CDC by doporučovaly očkování, pokud
by neexistovaly věrohodné důkazy, že přínos vakcinace je neporovnatelně vyšší
než potenciální riziko? A vy jste v jejich opozici. Tato slova mi napsal doc.
Maďar ve svém kritickém e-dopise vůči našim knihám a v nich prezentova-
ným názorům.
Podobně píše o Strunecké, autorce Doby jedové, prof. Heřt z OS Sisyfos: 
Její nedůvěra vůči státním zdravotnickým orgánům i vůči výzkumným

týmům je nemístná. Výzkum vakcín a jejich rizik právě tak jako hodnocení
účinnosti se provádí široce v celosvětovém měřítku, výsledky jsou diskutovány
a očkovací programy opakovaně prověřovány.

Závěr

S rozšířením HPV vakcín do více než 72 států světa můžeme sledovat
naprosto ojedinělý experiment na lidstvu, zejména na jeho ženské po-
lovině. Argumentem propagátorů této „předčasně utržené nedozrálé“
vakcíny, vržené na trh s příslibem záchrany milionů ženských životů,
je vysoký počet aplikovaných vakcín bez hlášených (přesněji řečeno
bez akceptovaných) NÚ. Výsledky  této  intenzivní kampaně, ať  se
projeví v podobě poklesu karcinomu cervixu a snížení mortality žen
nebo naopak v nárůstu hlášených NÚ, budeme schopni objektivně
zhodnotit nejdříve za 15–20 let. 
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Kontaminace HPV vakcín DNA

Na podzim 2011 rozbouřila veřejné mínění zpráva, že injekce Garda-
silu obsahují rekombinantní HPV DNA. Co to znamená? Antigenní čás-
tice, které imitují HPV viry, jsou vytvořené uměle a neměly by obsahovat
virovou DNA schopnou vyvolat onemocnění. Tak to opakovaně prokla-
mují výrobci, CDC a FDA. Analýza 30 vzorků Gardasilu prodávaných
v USA, Austrálii, na Novém Zélandu, Španělsku, Francii a Polsku ukázala,
že 100 % z nich (tedy všechny) obsahovaly rekombinantní virovou DNA.
Není to jakási zbytková DNA, ale je to geneticky modifikovaná DNA na-
vázaná na hliníkový adjuvans. Ta představuje potenciální riziko, protože
může vyvolat řadu autoimunitních zánětlivých poruch,  jako je revma-
toidní artritida, akutní encefalomyelitida a další dosud neznámé následné
poruchy. Může být racionálním vědeckým vysvětlením pro vznik vážných
NÚ, které vedou k úmrtí nebo invalidizaci dívek i chlapců v USA. řadí se
k nim neurodegenerativní onemocnění amyotrofní laterální skleróza (ALS)
nebo žilní trombózy. EMA prohlásila, že posoudí riziko této kontaminace
pro všech 27 států EU (http://www.global-sisterhood-network.org/content/
view/2630/59/). Otázek, které se v této souvislosti vynořují, je dlouhá
řada (www.sanevax.org) a zastánci očkování i tyto nálezy považují za
podvod.

Stanovisko FDA

K šíření zprávy o obsahu DNA ve vakcíně Gardasil vydal FDA v říjnu
2011  prohlášení (http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/
ApprovedProducts/ucm276859.htm). Uvádí v něm, že fragmenty DNA se
ve vakcíně vyskytují v důsledku technologického postupu při výrobě vak-
cíny, avšak nejsou považovány za kontaminanty a nepředstavují pro očko-
vané žádné nebezpečí. Při této příležitosti FDA oznamuje, že právě vy-
hodnotil výsledky postmarketingové studie, která zahrnovala 189 629 žen
ve věku 9–26 let, z nichž 51% tvořily dívky ve věku 9–15 let. Hodnotilo se
riziko vzniku autoimunitních nemocí, jako jsou revmatoidní artritida, lu-
pus, roztroušená skleróza aj. Výsledky této studie ukázaly, že žádné riziko
pro vznik autoimunitního onemocnění spojeného s aplikací Gardasilu
nehrozí.
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zovat diagnostická kritéria, avšak mnohé studie dokazují, že změny v dia-
gnostice nejsou důvodem vysoké incidence autistů v USA [46]. Pokud by snad
chtěl někdo epidemii PAS v USA popírat, pak vězme, že Federální výbor pro
koordinaci výzkumu autismu USA (IACC) vyhlásil dne 5. března 2009 první
federální strategický plán pro výzkum autismu (http://iacc.hhs.gov/strategic
plan/advisory-panel-releases-first-federal-strategic-plan-for-autism-
research.shtml). V ČR není dosud nebezpečí narůstající prevalence PAS do-
statečně vnímáno.  I mezi odborníky  je  však  stále  vžité  tvrzení o tom,  že
autismus je genetické a neléčitelné onemocnění. Vědecká literatura, média
a početné organizace rodičů autistických dětí hledají nejrůznější příčiny au-
tismu ve změnách životního stylu v posledních desetiletích. Jsou to například
vakcinace, rtuť a těžké kovy, alergie na potraviny, záněty trávicího traktu,
různá traumata v těhotenství a v době vývoje mozku, což mnohdy vede k dis-
kusím, které přesahují oblasti medicíny, a dokonce i k soudním sporům. 
Naše sjednocující teorie je založena na předpokladu, že centrálním me-

chanismem v etiologii PAS je imunoexcitotoxicita [94]. Největší genetická
studie autistického genomu [203] potvrdila změny v genech, které regulují
aktivitu glutamátových receptorů. Rovněž je spolehlivě prokázáno, že změny
v hladinách glutamátu a cytokinů mají významnou roli v období největšího
růstu mozku, to je zejména ve třetím trimestru nitroděložního vývoje a 27
měsíců po narození. Primárním zdrojem zánětlivých cytokinů a extracelu-
lárního glutamátu jsou aktivované mikroglie. Detailní studie osob s autis-
mem ve věku 3–45 let prokázaly, že aktivace mikroglií představuje jednu
z nejranějších událostí v patogenezi PAS. Podnětem pro aktivaci mikroglií
mohou být, podle našeho názoru, různé environmentální faktory, jako jsou
rtuť, ionty hliníku a fluoridy i nadměrný příjem excitotoxických aminoky-
selin. Ke vzniku imunoexcitotoxicity může významnou měrou přispívat
i vakcinace. Žádný z uvedených faktorů však nemůže být prokázán v kon-
trolované studii, protože působí synergicky. V Době jedové 2 i v této knížce
píšeme o koktejlovém efektu.

Regresní autismus

V současné době má většina onemocnění PAS  formu  tzv.  regresního
autismu. To znamená, že dítě, které se po narození vyvíjelo  jako zdravé
a splňovalo veškerá kritéria normálního vývoje, přestalo po očkování mlu-
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Pro nás, kteří si uvědomujeme nebezpečí iontů hlinitých, imunologicky
silně aktivního LPS, cizorodé DNA i vlastní DNA uvolňované po vstřík-
nutí 0,5 mg iontů hlinitých do svalu, jsou velmi vážné NÚ této vakcíny
předvídatelné. Doporučujeme proto  zaměřit péči o budoucí  zdraví
dnešních dospívajících dívek na zdokonalení screeningu dospělých žen.
Propagátoři HPV vakcín, kteří nedůvěřují svědectvím rodičů, poško-
zených žen, lékařů, vědců a hlášení VAERS, budou nadále veřejnost
přesvědčovat o naprosté bezpečnosti a dokonalé účinnosti HPV vak-
cín v souladu s prohlášením FDA a CDC. Lidé mají možnost výběru
a vlastní volby, která pro 13–14leté dívky již není vázána ani tím, zda si
mohou drahou vakcínu koupit. Dívka nebo žena, která se nenechá oč-
kovat, neohrozí v tomto případě jakousi pomyslnou představu o eradi-
kaci těchto sexuálně přenosných virů v populaci. To, že rakovinu dělož-
ního čípku vyvolávanou 20 typy HPV nelze eradikovat aplikací vakcín
HPV 16/18, si dokáže domyslet každý čtenář i bez biologického vzdělání.
Bohužel, HPV vakcíny nejsou srovnatelné ani s objevem inzulinu, ani
s objevem penicilinu, jak se naivně domnívají někteří gynekologové. 

6.3 Poruchy autistického spektra

Zatímco v současné americké populaci nenajdete nikoho, kdo by neznal au-
tistu ze svého blízkého okolí, u nás je představa autisty většinou stále ještě
spojována s postavou Raymonda Babbitta z filmu Rain Man ve skvělém po-
dání Dustina Hoffmana. Díky spolupráci tvůrců filmu a herců s ředitelem
Ústavu pro výzkum autismu v San Diegu, Dr. Bernardem Rimlandem, jeho
autistickým synem Markem a geniálním autistou Kimem Peekem, předložil
film divákům naprosto vynikající charakteristiku autisty. Na konci 80. let, kdy
film vznikl, se jednalo o vzácné onemocnění (tehdy se říkalo postižení). In-
cidence PAS byla 4/10 000 osob. Rozsáhlé epidemiologické průzkumy z po-
sledních deseti let zjistily, že PAS je v USA postiženo jedno dítě ze stovky
osmiletých vrstevníků; Prudký nárůst PAS je pozorován v Kanadě i Velké Bri-
tánii. Mnozí odborníci a novináři tento stav zlehčují a zdůvodňují jej jako dů-
sledek změn v přístupu k diagnostice PAS. Není účelem této kapitoly analy-

– 202 –

VAROVNé SIGNáLy OČKOVáNí 



Na rozdíl od ČR je pitná voda v USA stále fluoridována, dětská výživa ob-
sahuje značný podíl glutamátu; aspartam je v USA obsažen ve více než 5000
druzích potravin. Těmto faktorům nejsou děti v ČR vystavovány v tak roz-
sáhlé míře, i když například Evropská asociace stomatologů doporučuje
podávat fluoridové tablety dětem s mentálním postižením. Populace v ČR
není ani ohrožena intoxikací rtutí [17]. Není proto skutečně oprávněné obá-
vat se u většiny dětí rozumné vakcinace, usilovat o analýzy rtuti ve vlasech
a o riskantní detoxikace [95, 17]. Nicméně měli bychom se včas poučit ze
situace v USA, dbát na vynechání excitotoxických aminokyselin v dětské vý-
živě a v době těhotenství a neodmítat v praxi osvědčené způsoby ameliorace
symptomů PAS, jakými jsou dietní přístupy, příjem antioxidantů, vitaminů
a hořčíku, a nepřehánět stimulaci imunitního systému kojenců a batolat. 
Nejsilnějším antioxidantem v lidském těle je hormon melatonin. Má také

významnou funkci v terapii poruch spánku u autistů. Fyziologové vědí, že
melatonin se tvoří v době spánku ve tmě. Jeho syntéza probíhá i v GIT. 
Uvedené přístupy nemohou ohrozit zdraví dětí a představují dostupné

biologické intervence jak pro prevenci PAS, tak pro amelioraci symptomů
autistického regresu. V současné době již je dokumentováno mnoho pří-
padů autistických dětí, které se zotavily – ať již částečně nebo kompletně,
pokud u nich byla zahájena včasná léčba.

Autismus a thimerosal 

Z předchozího výkladu pochopitelně vyplývá, že se v etiologii a patoge-
nezi PAS jedná o soubor komplexních změn v životním stylu a ve výživě.
Vakcíny mohou být jednou z vyvolávajících příčin onemocnění autismem,
nikoliv však jedinou. I to je důvod, proč nebyla dosud uznána oprávněnost
tisíců žalob rodičů podaných na výrobce vakcín s thimerosalem. V žádném
případě nikdo nemůže popřít neurotoxicitu rtuti, jak ji popisuji na mnoha
stránkách této knihy i v Době jedové.
Snahy FDA, CDC a WHO o prokázání neškodnosti thimerosalu nebo

očkování v souvislosti s PAS však neobstojí pod zorným úhlem objektivních
vědeckých kritérií a především v souvislosti se znalostmi základních bio-
chemických reakcí a toxikologických mechanismů [46]. 
V souvislosti se studií, která je po léta citována jako důkaz, že ani po za-

stavení očkování vakcínami s thimerosalem se nezastavil nárůst autismu ve
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vit, omezil se a zpomalil rozvoj jeho komunikačních schopností, sociálních
interakcí, zhoršily se jeho motorické schopnosti a dovednosti a v mnoha pří-
padech došlo  i k poklesu  IQ. Veliké diskuse  a soudní procesy vyvolává
podezření, že příčinou tohoto regresu je očkování.
Jak už víme z předchozích kapitol, první podezřelou složkou vakcín byla

etylrtuť z thimerosalu. Pod tlakem rodičů a veřejnosti v USA museli výrobci
z vakcín pro americké děti thimerosal odstranit.
Při diskusích o vztahu očkování jako příčině vyvolávající PAS se ani mezi

odborníky dostatečně nezdůrazňuje, že problémem je především nadměrná
imunologická stimulace mozku. K té dochází tehdy, když bakterie nebo viry
proniknou do mozku přes nezralou nebo narušenou hematoencefalickou
bariéru, kde vyvolají aktivaci mikroglií. Laboratorní i klinická pozorování
mozků pacientů s PAS ukazují, že po silném imunitním podnětu vzniká
vmozku chronický zánět s produkcí volných kyslíkových radikálů, které po-
škozují vyvíjející se mozek v procesu excitotoxicity. Takovým podnětem
mohou být i ionty hliníku používané ve vakcínách jako adjuvans.
Jestliže vycházíme z naší teorie o imunoexcitotoxicitě jako základním

patofyziologickém mechanismu vzniku PAS, můžeme navrhovat způsoby
zlepšení (ameliorace) symptomů tohoto onemocnění. Jsou to některé vita-
miny, minerály a potravinové doplňky, které mají antioxidační působení
a stimulují obnovu nervových buněk, posilují imunitní systém a obnovují
přirozené obranné systémy. Můžeme také podat vysvětlení toho, jak fungují
některé dříve zvolené úspěšné léčebné přístupy, které nejsou dosud oficiální
medicínou přijímány. Oficiální stanovisko našeho MZ považuje doporučo-
vané diety a podávání vitaminů a minerálů autistickým dětem za zcela ne-
účinné intervence. Ukazuje se však, že jejich účinnost je založena na in-
tervenci do imunoexcitotoxických procesů. Sem patří jak diety (například
bezkaseinová a bezlepková), tak působení antioxidačních suplementů a pro-
tizánětlivých látek. Významný podnět pro další studie i terapeutické pří-
stupy představuje publikace AAP [204], která upozorňuje na častá onemoc-
nění trávicího ústrojí (gastrointestinálního traktu – GIT) u autistů. Naše
teorie vyzdvihuje úlohu narušené glutamátergní neurotransmise v GIT a ná-
sledné poruchy imunity [205, 94]. Z praxe je známo, že existuje spojení mezi
dysfunkcí mozku a dysfunkcí GIT.
Naše teorie byla podpořena nálezy u osob s PAS zejména v USA. Ame-

rické děti v předškolním věku dostávají největší počet vakcín na celém světě.
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blematikou toho, že 9–80% pacientů s PAS trpí poruchami trávicí soustavy
[46], se zabývala i AAP [204]. 
Záněty typu LNH a nespecifickou kolitidu popsal Wakefield se spolu-

autory i v několika dalších publikacích u početnějších souborů vyšetřova-
ných pacientů. V naší elektronické knize [46] zmiňujeme četné studie z růz-
ných pracovišť, které poznatky Wakefieldovy skupiny potvrzují nebo vyvracejí. 
V některých studiích zjistili badatelé z různých pracovišť, že ve střevech

dětských pacientů se záněty lze identifikovat virus spalniček [208] a že virus
spalniček izolovaný z periferních mononukleárních buněk (lymfocytů) pa-
cientů s PAS je stejný jako kmen používaný ve vakcíně [208-211]. Na oddě-
lení gastroenterologie Royal Free Hospital vyšetřili 91 dětí s vývojovými po-
ruchami a potvrzenou LNH nebo enterokolitidou a u 75 nalezli v biopsiích
ze střeva RNA viru spalniček, zatímco v kontrolní skupině 70 dětí našli ge-
nom viru spalniček pouze u 5 dětí [212]. Tato práce je přístupná na http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1187154/pdf/mp55000084.pdf. 
Nemůžeme vyloučit, že oslabený imunitní systém některých dětí, jako

jsou děti s PAS, není schopen vytvořit ochranné protilátky proti viru spal-
niček ve vakcíně, byť je tento virus oslabený. To však v žádném případě ne-
znamená, že všechny děti se po očkování MMR vakcínou stanou autisty.
Ale  ani Wakefield  se  spoluautory  v žádné  práci  netvrdili,  že MMR

vakcína vyvolává autismus. V pátrání po možné spojitosti mezi očková-
ním a onemocněním střev nebo jiným poškozením analyzoval výzkumný
tým, jehož byl Wakefield členem, kohortu o počtu 7616 britských občanů,
kteří se narodili v prvním týdnu dubna 1970 ve Velké Británii a měli kom-
pletní záznamy o očkování. Při vyšetření jejich anamnézy do věku 26 let
došli badatelé k závěru, že nebylo zjištěno žádné statisticky průkazné spo-
jení mezi očkováním proti spalničkám monovalentní vakcínou v pěti letech
a Crohnovou nemocí, ulcerózní kolitidou nebo diabetem [213]. PAS před-
stavují velmi různorodou skupinu pacientů s velmi rozmanitými sym-
ptomy, a tak se obvykle nejedná o nálezy charakteristické pro všechny
autistické děti. V případě PAS neexistují takové klinické symptomy, které
by se vyskytovaly u všech pacientů. Proto se často stává, že nálezy jedné
skupiny u jednoho souboru autistických pacientů nelze potvrdit po vy-
šetření jiného souboru. 
Ve Velké Británii je mnoho dětí poškozených očkováním. V průběhu po-

sledních dvou desetiletí se tam objevovaly početné případy výskytu spal-
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Skandinávii [206-207], vyšel najevo nepříjemný korupční skandál uvnitř CDC 
(http://www.huffingtonpost.com/robert-f-kennedy-jr/central-figure-in-
cdc-vac_b_494303.html). Jeho hlavním protagonistou je dánský psychiatr
Dr. Paul orsen, který vedl rozsáhlý výzkum incidence autismu v Dánsku.
Vůbec nemám v úmyslu pokoušet se pochopit jeho daňové podvody ve výši
milionů USD ani defraudaci milionů dolarů přidělovaných na granty, za
které je stíhán, avšak důležité je zjištění a veřejné přiznání, že studie o vztahu
thimerosalu a autismu byla založena na zfalšovaných datech, stejně jako řada
dalších prací o autismu orsenovy skupiny publikovaných v časopisech
Journal of the American Medical Association, the American Journal of Pre-
ventive Medicine, the American Academy of Pediatrics, the New England Jour-
nal of Medicine a jiných. A právě o tyto práce opíraly svoji argumentaci insti-
tuce, jako jsou CDC, FDA i WHO, a tyto výzkumy financovaly.

Autismus, MMR vakcína a Dr. Wakefield

Andrew Wakefield není můj kamarád, osobně ho neznám a ani v tomto
případě nejsem schopná posoudit, zda a kdy přijal od někoho nějaké peníze
a jaké jsou jeho vztahy se spolupracovníky nebo firmami. Znám však studii
13 autorů publikovanou v časopise Lancet z roku 1998, v níž je gastroen-
terolog Wakefield hlavním autorem. Tento tým specializovaných badatelů,
kde každý zodpovídal za svůj podíl na studii, vyšetřil 12 dětí, z nichž osm
mělo symptomy PAS, a které přivedli rodiče na vyšetření do Royal Free Hos-
pital v Londýně proto, že trpěly bolestmi břicha. Zjistilo se, že devět z těchto
12 dětí má zvláštní formu zánětu střev – lymfonodulární hyperplazii (LNH)
a nespecifickou kolitidu [152]. 
Podobné zánětlivé změny v horní části trávicího ústrojí popsali zase jiní

badatelé. Wakefield však ve studii uvedl, že u 8 z 12 vyšetřovaných dětí ro-
diče jeho týmu sdělili, že symptomy se objevily během dvou měsíců po
očkování vakcínou MMR. Uveřejnění výsledků vědecké práce v časopise
Lancet podléhá velmi přísnému recenznímu řízení a je velikou ctí pro toho,
komu se podaří zde publikovat. V roce 1998 se to podařilo Wakefieldovi
a jeho 12 spoluautorům.
Bolesti bříška, tzv. propustné střevo, záněty, průjmy nebo zácpy, even-

tuelně i písčitá stolice, jsou symptomy autistických dětí a jejich rodiče tyto
příznaky dobře znají. Ve svých záznamech je mají i praktičtí pediatři. Pro-
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autismu po této vakcíně. Prokázalo se, že původní publikace Dr. Andrewa
Wakefielda v prestižních časopisech (např. Lancet) vznikly na podkladě zfal-
šovaných záznamů případů konkrétních pacientů, a autor dokonce přijímal
velké finanční částky ze strany antivakcionistů. Redakce časopisů se pak svým
čtenářům musely omlouvat.

Jan Janda, www.pediatrics.cz

Veřejnost se dozvěděla, že britský General Medical Council (GMC) zba-
vil v březnu 2012 jakékoliv viny za profesionální selhání profesora Johna
Walkera-Smitha, spoluautora publikace v Lancetu. Prof. Smith o výsledcích,
které jsou uveřejněné v publikaci v Lancetu, referoval na semináři Royal Free
Hospital již v roce 1996 a Wakefield si je tudíž „nevymyslel“. GMC toto vy-
světlení přijal. Na internetu jsou desítky rozhovorů a komentářů k případu
Wakefield, spravedlivé posouzení tzv. viníků přinese patrně teprve bu-
doucnost. Pro další čtení o vývoji situace doporučuji zejména tyto adresy:
http://www.naturalnews.com/031116_Dr_Andrew_Wakefield_British_
Medical_Journal.html; 
http://www.guardian.co.uk/society/2012/jan/05/andrew-wakefield-sues-
bmj-mmr.
Wakefield podal svoji interpretaci událostí v knize Callous Disregard

[214].
Počet autistů v USA i Velké Británii prudce vzrůstá a medicína stále

nedokázala odhalit příčiny této strašlivé epidemie. Podle zprávy CDC
z 30. března 2012 se v USA zvýšila prevalence PAS od roku 2002 o 78 %. V roce
2008 mělo tuto diagnózu jedno z 88 dětí ve věku 8 let – jeden z 54 chlapců
a jedno z 252 děvčat, protože chlapci trpí autismem pětkrát častěji než dívky.
http://www.cdc.gov/mmwr/March 30, 2012 / Vol. 61 / No. 12

Addendum

Nejsem Wakefieldův advokát, ale přesto jsem připravila seznam 27 pub-
likací, které potvrzují nálezy Wakefieldova týmu prezentované v Lancetu.
Moji kritici mě obvykle obviňují z toho, že si vybírám práce, které se mi
hodí. Pokud existuje 27 publikací, které potvrzují zjištění jedné práce, obvi-
ňované ze zfalšování výsledků, pak si já myslím, že nepravdivé je obvinění
ze zfalšování (posuzované novinářem) a pravdivé je zjištění. Ale to nevylu-
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niček, příušnic a dávivého kašle. Mnoho rodičů začalo očkování odmítat.
Náhle se objevil viník všech těchto problémů, do té doby téměř neznámý
Dr. Wakefield a jeho, veřejnosti zcela neznámá studie v prestižním časopise
Lancet, kterou si mohli přečíst pouze předplatitelé. Wakefield byl zbaven
licence, přišel o práci, domov, kariéru, musel se vystěhovat do USA. Deset
jeho spoluautorů se zřeklo teorie o tom, že MMR vakcína může mít jakou-
koliv spojitost s autismem. Obviněni z podvodů byli pouze dva. Jak uvidíme
v závěru, jeden z nich se již dočkal soudního zrušení tohoto obvinění.
V lednu 2011 se objevil investigativní novinář Brian Deer, který vystu-

poval jako reportér Sunday Times a měl podporu jiného vlivného britského
časopisu British Medical Journal. Deer napsal ve svém článku pro BMJ, že
Wakefield je podvodník, který si výsledky vyšetření vymyslel, zfalšoval výpo-
vědi rodičů i laboratorní nálezy. Totéž obvinění zopakovala i šéfredaktorka
BMJ Fione Goodle ve svém úvodníku. V únoru 2011 Časopis Lancet veřejně
vyhlásil, že publikaci [152] vyřazuje ze svého archivu. Ta se stala veřejně pří-
stupnou na internetu díky Deerovi a přečíst si ji nyní může každý zájemce
(http://briandeer.com/mmr/lancet-paper.pdf). Avšak stovky médií po celém
světě otiskly zprávu Deera, že Wakefield je podvodník. Tak tomu bylo i v de-
sítkách našich novin a časopisů, ačkoli jejich redaktoři mnohdy vůbec ne-
věděli, o co se jedná, zprávy byly plné věcných a jazykových chyb. Avšak od
té doby dostávám často upozornění tohoto typu: 

Předpokládám, že víte, že vztah autismu a očkování dosud nebyl VĚ-
DECKY potvrzený, přece bych takovou vakcínou nenechal očkovat své dítě
a nepoužíval bych ji u svých pacientů! Určitě víte i o tom, že Dr. A. Wake-
field byl veřejné zostuzen, zbavený lékařského titulu a nejprestižnějšími vě-
deckými medicinskými časopisy označen za podvodníka, když se ukázalo, že
kauzalitu mezi MMR vakcinací a autismem si vymyslel a s důkazy závažně
manipuloval. 

Rastislav Maďar

Nebo:
Ovšem pokusy spojovat očkování s vyšším výskytem některých chorob, např.

alergie, střevních zánětů nebo autismu, nebyly na podkladě studií v rámci „evi-
dence based medicine“ prokázány. Příkladem byla např. kampaň proti očko-
vání vakcínou MMR (spalničky, parotitida, zarděnky). Argumentem byl vznik
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čuje, že jak prof. Janda, tak doc. Maďar oněch 27 publikací prostudovali
a znají jiných 54, které to všechno vyvracejí. Čtenář alespoň vidí, jak obtížně
se hledá vědecká pravda. Mnou uvedené práce zjistily, že autistické děti trpí
záněty GIT a že se v jejich střevech nalézá virus spalniček.
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6.4 Hliník, G proteiny a pertusový toxin

V této kapitole nebudu opakovat důkazy o neurotoxicitě hliníku. Naše infor-
mace vyvolávají diskuse veřejnosti i odborníků o tom, zda hliník může
představovat reálné zdravotní riziko pro člověka. Jeden z diskutujících,
doc. Maďar, mi napsal:

Jak víte, hliníkové soli se ve vakcínách objevují již desítky let, byly podány
desítky miliónů dávek. Chcete říci, že lékaři aplikující vakcíny na celém světě
očkováním svým pacientům škodí? To je přece nesmysl. Víte kolika lidem hli-
ník nebo jiné přísady ve vakcínách prokazatelně za tu dobu ublížili? Já Vám
řeknu, jak obrovskému počtu lidí  očkování život zachránilo a jak příliš
mnoho lidí zbytečně zemřelo, protože očkováni nebyli. 
Doc. Maďar také vyjádřil ve svém televizním vystoupení podiv nad tím,

proč se prof. Strunecká začala ve svém seniorském věku zabývat očkováním.
Moje vysvětlení toho, proč vidím v hliníku skryté nebezpečí pro lidské zdraví
i pro vývoj celé lidské civilizace, spadá do dob, kdy se malý Rastislav učil
v základní škole v Martině číst, psát a počítat. Na počátku 80. let minulého
století jsme si na Přírodovědecké fakultě UK byli dobře vědomi, jak je důle-
žité rozvíjet obor imunologie, a na katedře fyziologie živočichů a vývojové
biologie, kterou jsem v té době vedla, jsme zavedli přednášky i výzkum bu-
něčné imunologie. Já jsem se svým výzkumným týmem rozvíjela buněčnou
fyziologii.  Studovali  jsme  úlohu  fosfolipidů  při  přijímání  a předávání
signálů (hormonálních i nervových) do buněk. Naše prostředky na výzkum
byly v té době velmi malé, omezený byl i přístup k literatuře. Z nouze jsem
proto začala používat, místo drahých chemických ligandů, levný fluorid
sodný. Fluoridy totiž dokáží napodobit signály stovek hormonů a přenašečů
nervových vzruchů i stovek různých ligandů, které stimulují tzv. G pro-
teiny. Molekuly G proteinů představují pro buňku molekulární vypínače,
a ještě přesněji něco, čím je modem pro počítač. Umožňují příjem a předání
signálu. Za objev G proteinů dostali v roce 1994 Nobelovu cenu dva ba-
datelé: Martin Rodbell a Alfred G. Gilman. V nobelovské přednášce se slovo
fluorid  vyskytuje  mnohokrát  (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
medicine/laureates/1994/press.html). Jenomže Alfred Gilman si záhy všiml,
že aktivní molekulou, která stimuluje G proteiny, není samotný fluorid, ale
komplexní sloučenina fluoridu a iontů hliníku, fluorohlinitan. Při labora-



tvorbu volných kyslíkových radikálů a jeho působení vede ke vzniku
neurodegenerativních poruch [217–218]. 
Obdivuji  lidský  organismus,  jak  je  schopný  vyrovnávat  se  s dlouho-

dobými a vytrvalými útoky na svoje G proteiny. Selhání může mít tisíce
podob, a proto patrně nikdy nikdo nechytí za ruku ionty hliníku jako klí-
čového viníka. Nikdo nenajde statistickou závislost výskytu jedné poruchy
nebo jednoho onemocnění po snězení talíře vietnamských nůdlí (viz Doba
jedová 2) nebo po injekci 0,5 mg Al3+.
V souvislosti s vakcínami se musíme ještě zmínit o působení toxinu čer-

ného kašle. Pertusový toxin se totiž v biochemii používá jako základní ná-
stroj k ovlivnění G proteinů, stejně jako toxin cholery produkovaný bakte-
rií Vibrio cholerae (http://www.web-books.com/MoBio/Free/Ch6D4.htm).
Mechanismy tohoto působení známe do velikých detailů a nikdo je nemůže
zpochybnit ani popřít. Známe desítky reakcí a pochodů, které pertusový
toxin ovlivňuje v monocytech, neutrofilech, B buňkách, NK buňkách, dend-
ritických buňkách a dalších buňkách imunitního systému [219–220]. Může 
někdo tvrdit, že kombinace iontů hliníku a pertusového toxinu neovlivní
imunitní  systém? Hliník a pertusový  toxin ani nemusí v tomto případě
nikam cestovat, protože uvedené buňky se hromadí v blízkém okolí vpichu
[60]. Proč takový údiv nad tím, že DTP vakcíny nefungují podle schema-
tických představ vakcinologů a černý kašel se stále vrací? Možná jenom díky
tomu, že u nás již dvacet let nemáme fluoridovanou vodu jako v USA a Velké
Británii, nejsou zatím NÚ vakcín tragické a praktičtí lékaři je pozorují
jenom zřídka.
A jestliže kojenci postupně dostanou ve 3., 4. a 5. měsíci značnou dávku

pertusového toxinu s hliníkem, a pak ještě jednou k 1. narozeninám, nedo-
kážu pochopit, jak je možné, že to většina dětí přežije. Dokážu vysvětlit, jak
může dojít k náhlému kojeneckému úmrtí. Dokážu vysvětlit, jak může dojít
k aktivaci imunoexcitotoxických procesů, jejichž projevem je „neobvyklý
pláč“. A jsem schopná velmi podrobně popsat, jak se následkem této „péče
o zdraví dítěte“, a v rámci „respektování práv dítěte“, vyvine chronická dys-
funkce imunitního systému. 
Nedokážu pochopit, proč mnozí chytří a vznešení muži Evropy i Ameriky

tvrdošíjně vzdorují poznatkům biomedicíny a nechápou, že koktejl hliníku
a pertusového toxinu funguje jako skrytá biologická bomba. Z mnoha stran
se k nám dostávají varovné signály, které to oznamují.

– 213 –

DŮKAZy O POŠKOZENí VAKCíNAMI?

torních bádáních však nikdo žádnou sůl hlinitou do roztoků nepřidával,
k dosažení účinku stačilo to nepatrné množství, které se do roztoků uvol-
nilo  ze  skla  nebo  jako  znečištěnina  z jiných  chemikálií  analytické
čistoty. Stovky badatelů po celém světě se zabývaly studiem vlivu iontů hli-
níku a fluoridů na G proteiny a desítky různých enzymů v desítkách buněk
a tkání. Náš přehledný článek o této problematice byl otištěn v časopise
Current Signal Transduction erapy [215] poté, co nám jeho rukopis obra-
tem vrátila redakce časopisu British Medical Journal s důvodem, že uve-
řejnění těchto poznatků není v zájmu britských čtenářů. Z tohoto příběhu
tedy vyplývá poučení, o jehož platnosti jsem se přesvědčila v laboratoři
mnohokrát:

• Ionty hliníku jsou schopny za vhodných podmínek napodobovat půso-
bení stovek biologicky aktivních látek. 

• Ionty hliníku posilují synergicky působení jiných toxických látek, jako
jsou např. fluoridy nebo rtuť.

To  znamená,  že  jsou  schopny  ve  velmi malém množství  (nanomo-
lárním) ovlivňovat stav G proteinů. Na svých přednáškách jsem s oblibou
užívala pro popis jejich činnosti označení falešný posel nebo posel špat-
ných zpráv. Zapojením do buněčných signálních kaskád se tento falešný
signál mnohonásobně zesiluje. Velmi mnoho nemocí vzniká na základě
narušení funkce G proteinů, někteří farmakologové odhadují, že se to týká
60% onemocnění. 
Moje dvacetiletá spolupráce s psychiatry mě vedla k poznávání a odha-

lování mechanismů toxicity hliníku v etiologii a patogenezi Alzheimerovy
nemoci a autismu.
S podezřením, že hliník se podílí na vzniku Alzheimerovy nemoci, se se-

tkal téměř každý. A představte si, že do mozku se hliník dostává prostřed-
nictvím glutamátového transportéru v buněčných membránách.
Hliník je kov, který se obtížně studuje, protože se může účastnit desítek

reakcí a přitom uniká přímému měření. Prokazatelné případy neurotoxicity
můžeme dokumentovat pouze v extrémních situacích, jako jsou dialyzační
intoxikace nebo intoxikace obyvatel v Camelfordu [17] (http://www.guardian.
co.uk/uk/2010/nov/01/camelford-poisoning-water-authority-inquest). Ob-
jevují se však stále nové rozsáhlé studie, které ukazují, že hliník se hromadí
v mozku, kde zůstává po řadu let [216], funguje jako excitotoxin, stimuluje
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Poškození způsobené vakcínami je obrovské. Je větší než poškození az-
bestem, větší než poškození tabákem, větší než cokoliv, co jste kdy viděli.
Mark Blaxill, člen správní rady občanského hnutí SafeMinds (USA) za

odstranění rtuti z léků, potravin a životního prostředí
(http://www.facebook.com/note.php?note_id=188274776746).
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