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Úvod 

Poznám mnoho predstaviteľov alternatívnej medicíny a dokonca aj niekoľko det-
ských lekárov, čo zaujali neočkovaní prístup ku zdraviu. Nestretla som sa však doposiaľ 
s nikým, ako som ja sama: s vedcom v koľajách hlavnoprúdového (mainstreamového) 
biomedicínskeho výskumu, ktorý by nevzhliadal k očkovaniu ako k najskvelejšiemu vy-
nálezu modernej medicíny. 

Nikdy som si sama seba nepredstavovala v tomto postavení, a už vôbec nie v úplných 
začiatkoch môjho doktorandského štúdia imunológie. V skutočnosti som v tom čase bo-
la z konceptu očkovania veľmi nadšená, tak ako akýkoľvek typický imunológ. Avšak po 
rokoch výskumu imunológie, pozorovaní vedeckých aktivít mojich nadriadených a ana-
lyzovania problémov okolo očkovania som si uvedomila, že očkovanie je jedným z naj-
zavádzajúcejších vynálezov, aké veda vôbec kedy donútila ľudí prijať. 

Čím viac počúvame o očkovaním spôsobených poškodeniach zdravia, tým viac ľudí sa 
začína pozerať na očkovanie ako na nutné zlo, ktoré nám spočiatku pomohlo zvládnuť 
vyčíňajúce epidémie, ale teraz narobí našim deťom viac škody než úžitku. 

Ako imunologička mám iný a možno aj veľmi jedinečný pohľad na vec. Uvedomila 
som si, že vynález očkovania v 18. storočí nám znemožnil hľadanie porozumenia tomu, 
čím prirodzene získaná imunita voči chorobám v skutočnosti je. Keby sme hľadali iné 
cesty a nevybrali si túto „skratku“, mohli sme získať hĺbkové porozumenie prirodzene 
získanej imunite a vyvinúť skutočne účinné a bezpečné metódy predchádzania choro-
bám v porovnaní s tým, čo nám očkovanie teoreticky môže ponúknuť. 

Biologický pojem „imunita“ sa týka všeobecne pozorovaného javu straty náchylnosti 
ochorieť na celý rad prenosných ochorení po ich prekonaní. Kvôli fonetickej (zvukovej) 
podobnosti slov „imunológia“ a „imunita“ to človeka zvádza myslieť si, že imunológia je 
veda, ktorá skúma stav imunity, nie je to však tak. Imunológia je veda, ktorá skúma 
umelý proces imunizácie, tzn. odpovede imunitného systému na do tela vpravenú cu-
dzorodú hmotu. Imunológia sa nepokúša skúmať prirodzené ochorenia a po nich nasle-
dujúcu imunitu, tým pádom ani nemôže pomôcť pochopiť ich. 

Napriek tomu je „poznanie“ o chode imunitného systému počas prirodzeného preko-
návania ochorenia ľahkomyseľne odvodzované z vymyslených imunologických poku-
sov, ktoré pozostávajú spravidla z vpichnutia v laboratóriu vypestovaných mikroorga-
nizmov (živých či mŕtvych) alebo ich častí do pokusných zvierat na nasimulovanie sta-
vu nákazy. Keďže takéto pokusy sú nerealistickými simuláciami prirodzených pocho-
dov, chápanie prírody imunológmi je obmedzené na chápanie ich vlastných pokusných 
modelov. 

Imunológovia obmedzili rozsah svojho poznania na pokusné modely a nechcú sa po-
zrieť nad ich rámec. Uvažovanie v týchto medziach iba posilňuje myšlienku očkovania a 
nevie ponúknuť akékoľvek iné riešenie problému prenosných ochorení. 



Navzdory skutočnosti, že stále nechápeme biologické základy prirodzene získanej 
imunity, súčasná lekárska prax trvá na umelom ovplyvňovaní imunitnej odpovedi (tzv. 
imunizácii alebo očkovaní), ktorým sa má zabezpečiť „imunita“ bez skutočného preko-
nania choroby. Očkovaním vyvolané pochody, hoci nepripomínajú prirodzené ochore-
nie, sú stále len svojho druhu ochorením, ktoré obnáša určité riziká. A to, čo získame 
očkovaním, nie je imunita, ale len mizerná náhradka imunity. Z toho dôvodu očkovanie 
vo svojej podstate nie je ani bezpečným ani účinným spôsobom predchádzania choro-
bám. Napriek tomu imunológovia nie sú schopní ponúknuť nič lepšie, pretože môžu ísť 
len tak ďaleko, ako im ich hlboko zakorenená dogma dovoľuje. 

K môjmu postupnému rozčarovaniu z imunologickej paradigmy a jej aplikácií (vak-
cín) prispeli tri významné činitele. Po prvé, s niekoľkými vážnymi protirečeniami v 
rámci imunologickej teórie, pokúšajúcej sa vysvetliť imunitu, som bola značne nespo-
kojná. Po druhé, zažila som, ako niekoľko ostrieľaných imunológov vynechalo zmienky 
o výsledkoch kľúčových pokusov, aby ich články o nových stratégiách vývoja očkova-
cích látok vyzerali veľmi sľubne. To vo mne vyvolalo podozrievavosť k vývoju očkova-
cích látok vo všeobecnosti a túžbu pozrieť sa aj na druhú stranu diskusie o očkovaní. 

Tretím významným činiteľom bolo narodenie môjho dieťaťa. Táto udalosť ma donú-
tila dať si niekoľko-ročnú prestávku od laboratórneho výskumu. Úplne som zhodila 
svoju osobnosť imunologičky a stala som sa matkou, odhodlanou vychovať zdravé die-
ťa. Žasla som nad tým, aká som bola bezradná v tom, na čom skutočne záleží, keď ide o 
zdravie — napriek mojej odbornosti vo všetkých tých nerealistických imunologických 
teóriách. Kvôli svojmu dieťaťu som musela znovu prehodnotiť všetko, čo som vedela z 
imunológie. Čoraz hlbšie som pátrala po koreňoch problémov s očkovaním, ktorých 
sme dnes svedkami, a potom sa mi v tom všetkom úplne rozjasnilo. 

Účelom tejto knihy je poskytnúť rodičom základné imunologické pozadie pre učine-
nie rozhodnutí o očkovaní ich detí. Rozhodovanie o očkovaní je dôležitou osobnou zod-
povednosťou, ktorú by sme nemali prenechať akejkoľvek lekárskej či vedeckej autorite. 
Rodičia by sa mali vzdelávať o očkovaní a chorobách až kým sa nebudú cítiť úplne spo-
kojní so svojimi vedomosťami a pripravení prevziať plnú zodpovednosť za dôsledky ich 
rozhodnutí. 

Dôležité je odhadnúť riziká očkovania oproti rizikám pôvodcov choroby, proti kto-
rým je dané očkovanie zamerané. Analýza by však nemala skončiť v tomto bode. Vyzý-
vam každého rodiča, aby zvážil spôsob, akým očkovanie účinkuje a účinky danej vakcí-
ny skutočne sú na prospech našich detí a našej spoločnosti. Dôsledky očkovania neboli 
pre mňa prijateľné — ani ako pre matku, ani ako pre vedkyňu, — a táto kniha je mojou 
snahou vysvetliť ostatným rodičom, prečo to tak je. 

Ďalším cieľom tejto knihy je zvýšiť povedomie v našej spoločnosti o naliehavej po-
trebe zmeniť základný imunologický výskum tak, aby nám nakoniec priniesol porozu-
menie prirodzene získanej imunite. Je úlohou budúcich pokolení imunológov, aby za-
chránili túto vedu a vytýčili jej správny smer. Prínosy pre ľudstvo budú ohromujúce, 
pretože vďaka tomu sa ako očkovaním spôsobené poškodenia zdravia, tak aj strach z 



prenosných ochorení, stanú minulosťou. Aby však k tomu mohlo vôbec dôjsť, musí byť 
pole imunológie najprv očistené od buriny imunologickej dogmy. 

A nakoniec — táto kniha je mojím pokusom zaceliť rozpoltenosť našej spoločnosti na 
tých, čo odporujú očkovaniu v obave z jeho nežiaducich účinkov, a tých, čo odporujú 
proti-očkovaciemu hnutiu v obave z prenosných ochorení. Táto rozpoltenosť nám pri-
niesla množstvo utrpenia v podobe rozhašterených rodín, priateľov či kolegov-
zdravotníkov. Všetci však máme spoločný cieľ — chceme pre naše deti len to najlepšie. 
Iba zjednoteným úsilím sa nám môže podariť nájsť riešenie problému prenosných 
ochorení bez poškodzovania nášho zdravia očkovaním. 

  Tetyana Obukhanych, PH.D 

  Menlo Park, California, USA 

  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Ako sme sa zaľúbili do myšlienky očkovania 

Prvá otázka, ktorú sa musíme opýtať, ak chceme pochopiť korene problému očkova-
nia, je: ako vôbec vznikla veda, zvaná „imunológia“? Tým sa vraciame v dejinách späť až 
k odvekej ľudovej praktike variolácie, tzn. vpravení hnisu z pľuzgiera pravých kiahní 
chorého človeka do tela človeka zdravého. Táto ľudová praktika mala za cieľ pomocou 
miernejšieho priebehu choroby zabrániť prirodzenému ochoreniu na pravé kiahne. Tá-
to praktika však bola nebezpečná a jej účinnosť nebola dosť dobre zdokumentovaná. 

Na konci 18. storočia sa britský všeobecný lekár Edward Jenner pokúsil urobiť vario-
láciu o niečo bezpečnejšou nahradením hnisu z pľuzgiera pravých kiahní za hnis z pľuz-
giera kravských kiahní. Jenner to — z dôvodu odlíšenia tejto pozmenenej procedúry od 
variolácie — nazval vakcináciou (z latinského výrazu „vaccinia“ = kravské kiahne). Vý-
raz „vakcinácia“ sa pôvodne vzťahoval len na túto konkrétnu Jennerovskú procedúru. 
Moderné vakcíny prebrali tento výraz napriek tomu, že z vírusom kravských kiahní 
nemajú vôbec nič do činenia. 

Ochorenie na kravské kiahne bolo podobné ako ochorenie na kiahne pravé, ale vo 
všeobecnosti bolo mierne. Ľudia, ktorí prirodzene ochoreli na kravské kiahne (spravid-
la dojičky), boli následne imúnni voči kiahňam pravým. Jennerova myšlienka bola, že 
stav prirodzenej imunity voči pravým kiahňam, ktorá nasleduje po prirodzenom preko-
naní ochorenia na kravské kiahne, možno umelo vyvolať očkovaním (vakcináciou). 

Na otestovanie tejto myšlienky Jenner očkoval zdravých ľudí, ktorí v minulosti nema-
li pravé kiahne. Krátko po očkovaní vpichol testovaným osobám hnis z pľuzgiera pra-
vých kiahní, ako sa to robí pri variolácii. Keby boli ľudia neočkovaní, očakávalo by sa, že 
sa u nich objavia pľuzgiere pravých kiahní z variolácie. U jeho očkovaných ľudí sa však 
neobjavili. Jenner z toho vyvodil, že očkované osoby sú imúnne voči pravým kiahňam, 
rovnako ako dojičky, ktoré prekonali kravské kiahne. Presvedčil britské úrady, aby dob-
re využili jeho očkovací vynález. Zvyšok sú dejiny. 

Jenner sa však nechal oklamať zjavne úspešnými výsledkami svojho pokusu. U svo-
jich očkovaných ľudí testoval len ich odolnosť voči variolácii, netestoval však ich odol-
nosť voči prirodzenému ochoreniu na pravé kiahne. Ak by urobil to druhé, zistil by, že 
ochrana pred divokými pravými kiahňami, získaná jeho očkovaním, sa stráca už po pár 
rokoch. Tým sa len posúva náchylnosť očkovanej osoby ochorieť na pravé kiahne, ne-
odstraňuje sa však úplne, ako sa to deje po prekonaní divokej choroby. Krátke trvanie 
ochrany môžeme tiež pozorovať aj u iných vakcín so živým oslabeným vírusom, ktoré 
sa v súčasnosti používajú. 

Príliš optimistický odhad ochrany, poskytovanej Jennerovským očkovaním, mohol 
byť príčinou otrasnej epidémie pravých kiahní v plne zaočkovaných obciach v Anglicku 
na konci 19. storočia a na Filipínach na začiatku 20. storočia. Karanténa (dôsledná izolá-
cia chorých, aby nemohli nakaziť zdravých — pozn. prekl.), čo je opatrenie, ktoré bolo po 
celom svete následne zavedené navyše k očkovaniu, možno pre vyhubenie pravých 



kiahní urobila viac než sa pripisuje samotnému očkovaniu (viď Príloha, kde sú uvedené 
zdroje historických údajov o očkovacích kampaniach). 

Pretože nedostatky očkovacieho prístupu k prevencii ochorení boli tak hrubo pre-
hliadané, prvou dôležitou lekciou, z ktorej sme sa nepoučili, je, že očkovanie a imunita 
nie je jedno a to isté. Napriek tomu vedci pokračovali v ďalších výskumoch a vývoji vak-
cín predpokladajúc, že očkovanie = imunita. Hlavným dôvodom pre vznik vedy, zvanej 
„imunológia“, bolo študovať, čo sa stane v tele po vpichnutí nákazlivej alebo neškodnej 
cudzorodej hmoty, predstierajúc, že ide o štúdium imunity. Každé ďalšie pokolenie 
imunológov je zasväcované do tejto ilúzie a nevedomky vedie imunologický výskum 
tým smerom, ktorý sa čoraz viac vzďaľuje od pochopenia skutočnej podstaty imunity. 

 

II. Záhada konského séra 

Po očkovacej látke proti pravým kiahňam bolo ďalším významným prelomom v imu-
nologickom výskume použitie konského séra na liečbu záškrtu a tetanu. O to sa zaslúžili 
Emil von Behring a Shibasaburo Kitasato. Tento objav bol považovaný za tak významný, 
že nemecký vedec zaň v roku 1901 dostal vôbec prvú Nobelovu cenu za fyziológiu alebo 
medicínu. Špatné je, že jeho japonský kolega, ktorý (nakoľko vieme) rovnakou mierou 
prispel k ich spoločnej práci, neurobil dostatočne dobrý dojem na komisiu pre udeľova-
nie Nobelových cien, a tak ostal bez Nobelovej ceny. 

Záškrt a tetanus sú dnes už veľmi zriedkavé choroby, spojené s baktériami Coryne-
bacterium diphtheriae a Clostridium tetani. Príznaky týchto chorôb nie sú spôsobované 
samotnými baktériami, ale toxínmi (jedmi), ktoré vylučujú za určitých (presne vyme-
dzených) okolností. Tieto jedy možno pozbierať zo živnej pôdy, na ktorej sú bakteriálne 
kultúry pestované. 

Von Behring a Kitasato zdokumentovali podivuhodnú vlastnosť séra (tekutej časti 
krvi) zo zvierat, ktorým boli naočkované kúsky živnej pôdy, obsahujúce toxín: ich sé-
rum získalo anti-toxické (proti-jedové) vlastnosti. Keď bolo podané pacientom, chorým 
na záškrt alebo tetanus, anti-toxické sérum (skrátene sérum) viedlo k zotaveniu sa z 
týchto chorôb. Pôsobilo, ako keby bolo protijedom proti týmto jedom. 

Pôvodný spôsob výroby séra pre liečebné použitie používal zvieratá. Veľkým zviera-
tám, napr. koňom, bol vpichnutý zlomok smrteľnej dávky záškrtového alebo tetanového 
toxínu. Dávka toxínu bola postupne zvyšovaná s každou ďalšou injekciou. Nakoniec tie-
to kone dostali dávku, ktorá by inak bola smrteľná, ale pomalé narastanie dávok ich 
učinilo odolnými voči danému toxínu. Ich sérum potom bolo potom použité na liečbu 
tetanu alebo záškrtu u ľudí. 

Hoci si pôvodný spôsob liečby tetanu a záškrtu konským sérom (aj keď neoverený 
placebom kontrolovanou klinickou skúškou) bol objavom, hodným Nobelovej ceny, 
stretával sa s obrovským praktickým problémom. Zvieracie sérum nebolo mnohými 
ľuďmi dobre znášané. U jeho príjemcov často spôsobovalo vážne nežiaduce účinky, 



zvané "sérová choroba". Ukázalo sa ako nevyhnutné prejsť na sérum ľudského pôvodu, 
lenže pichať prípadným ľudským darcom séra postupne rastúce dávky toxínu by zabra-
lo veľa času a mohlo by to byť nebezpečné. 

V roku 1924 jeden šťastný imunológ objavil skratku. Zistilo sa, že ak záškrtový alebo 
tetanový toxín zreagujú s formaldehydom (chemickým prostriedkom na spájanie men-
ších molekúl do väčších, napr. na tvorbu polymérov), nespôsobia príznaky choroby do-
konca ani keď sú vpichnuté vo veľmi veľkej dávke. Formaldehydom ošetrené toxíny do-
stali meno „toxoidy“ („anatoxíny“). Tieto toxoidy sa stali základom pre očkovacie látky 
proti tetanu a záškrtu (Td alebo DT časť z DTP/DTaP) a pre výrobu liečiva, založeného 
na ľudskom sére, zvaného „tetanový imunoglobulín“ (TIG). 

Vyvoláva vpichnutie pozmenených toxínov (toxoidov) u ľudí taký istý stav odolnosti 
voči prírodným toxínom, ako to dosiahli von Behring a Kitasato u koní vpichovaním po-
stupne narastajúcich dávok pôvodných toxínov? Imunológovia to nevedia s istotou, ale 
stavajú na tomto predpoklade. Na čom presne stavajú? 

Imunológovia pripisujú proti-jedové účinky liečby von Behring-Kitasatovým kon-
ským sérom molekulám, zvaným „protilátky“ (alebo „imunoglobulíny“). Protilátky sú 
molekuly v tvare písmena Y, ktoré sa môžu naviazať na širokú paletu rôznych toxínov a 
patogénov (= pôvodcov chorôb, typicky vírusov a baktérií — pozn. prekl.). Imunológovia 
veria, že vďaka svojej schopnosti väzobnej kapacity protilátky neutralizujú toxíny, tzn. 
bránia toxínom v spôsobení príznakov záškrtu alebo tetanu. Pretože protilátky proti 
toxínom sú v laboratórnom teste nerozlíšiteľné od protilátok proti toxoidom, imunoló-
govia nevidia žiadny dôvod pre pochybnosti o tom, že injekcie toxoidov vyvolajú tvorbu 
protilátok, ktoré poskytnú primeranú ochranu proti príslušným prírodným toxínom 
tak, ako ju poskytovalo pôvodné konské sérum. Najslabším ohnivkom tejto reťaze 
predpokladov však je absencia akýchkoľvek experimentálnych dôkazov v celej histórii 
imunologického výskumu, ktoré by potvrdzovali, že proti-jedový účinok pôvodného 
konského séra skutočne závisí na protilátkach. 

Prečo nemáme nijaké experimentálne dôkazy tak dôležitého postulátu imunológie? 
(Postulát = predpoklad/východisko vedeckej teórie — pozn. prekl.) Na správne otestova-
nie tohto postulátu potrebujeme pestovať sérum pôvodným von Behring-Kitasatovým 
spôsobom u zvierat, neschopných tvoriť si protilátky (tzn. trpiacich agamaglobuliné-
miou — pozn. prekl.). Vďaka pokročilej technológii molekulárneho inžinierstva sme te-
raz schopní vyrobiť myši, ktoré sú geneticky neschopné tvorby protilátok. Avšak pred-
tým sme také zvieratá vyrobiť nevedeli, a preto sa tento postulát stal dogmou, bez toho, 
že by sa ho ktokoľvek vôbec pokúsil poriadne otestovať. 

Dominancia dogmy o ústrednom postavení protilátok je tak silná, že na kohokoľvek, 
kto by sa odvážil čo len navrhnúť otestovať ju, sa budú ostatní pozerať ako na kacíra. Ja 
som túto chybu raz urobila, keď som navrhla jednému z mojich konzultantov vo vý-
skume, aby mi dovolil otestovať potrebnosť protilátok. Nakričal na mňa a povedal mi, 
že sa mám sústrediť výlučne na vedu, ktorá ma živí (viac k tomu v Doslove). 



Tak-či-onak, ak mám hovoriť o tom, o čom je zakázané hovoriť, liečebný účinok pô-
vodného konského séra (či už sa zakladal na protilátkach alebo na niečom inom) zostá-
va do dnešného dňa nepriznanou záhadou. Imunológovia stavili na ochranu, sprostred-
kovanú očkovaním. Ak stavili na nesprávneho koňa, tak celý moderný spôsob predchá-
dzania a liečby tetanu a záškrtu môže byť úplne k ničomu. Väčšou otázkou však je, pre-
čo sa veda, zvaná imunológiou, tak veľmi bráni prehodnoteniu a obnove svojich teórií? 
Čo je to za vedu, keď znemožňuje slobodné myslenie a slobodné experimentovanie? 

 

III. Prirodzená imunita voči tetanu - aké prekvapenie! 

Navyše k von Behring-Kitasatovej liečbe konským sérom, ktorá bola zameraná hlavne 
na liečbu tetanu, skupina iných výskumníkov, čo nie sú dnes až tak slávni, zamerala svoj 
výskum na prirodzenú imunitu voči tetanu. Tieto pokusy boli v 20. rokoch 20. storočia 
zverejnené v uznávanom lekárskom časopise Journal of Experimental Medicine. Až do 
digitálneho veku však na tieto články sadal prach v suterénoch lekárskych fakúlt a ne-
jestvoval žiadny schodný spôsob, ako ich vyhľadať. Po digitalizácii týchto starých ar-
chívnych článkov som konečne dostala možnosť prečítať si ich. 

Bola som ohromená tým, čo som našla. Tieto pokusy ukazujú, ako možno získať pri-
rodzenú imunitu voči tetanu. Navyše ukazujú, že prirodzená imunita nemá nič do čine-
nia s protilátkami proti samotnému toxínu (jedu). 

Najprv sa pozrime na vlastnosti baktérie Clostridium tetani, ktorá vyrába neslávne 
známy tetanový toxín. Je mnoho rôznych kmeňov C. tetani, všetky vyrábajú ten istý typ 
jedu, zvaný tetanospazmín. Ak sa tento jed dostane do centrálnej nervovej sústavy zvie-
rat alebo ľudí, potlačí/spomalí činnosť neurotransmitteru (prenášača nervových vzru-
chov) kyseliny gama-aminomaslovej (Gamma-AminoButyric Acid = GABA). To má za 
následok príznaky ochorenia na tetanus: tuhé svalové kŕče, ako napr. kŕče čeľusťových 
svalov, kŕčovitý úsmev a záchvaty kŕčov vo všeobecnosti. 

Baktérie C. tetani normálne žijú vo zvieracom hnoji a črevách bez toho, že by spôsobi-
li ochorenie na tetanus. Baktérie C. tetani potrebujú prostredie bez prístupu vzduchu, 
aby mohli byť aktívne, tzn. nemôžu fungovať za prítomnosti kyslíka. Po styku s kyslí-
kom zo vzduchu sa premenia na veľmi pružné a dlhodobo trvanlivé spóry. Samotné 
spóry nič nerobia, tzn. ani nevyrábajú toxín. Po prechode do prostredia bez kyslíka však 
spóry prejdú opäť do stavu bakteriálnych buniek, schopných výroby toxínu. 

Riziko tetanu predstavujú zranenia, nakazené spórami alebo baktériami C. tetani, nie 
povestný hrdzavý klinec. Ak takéto rany nie sú dobre ošetrené, vytvoria sa v nich pod-
mienky, umožňujúce spóram C. tetani rozvinúť sa a začať s výrobou toxínu. Ak sa mole-
kuly toxínu dostanú cez periférne nervy do centrálnej nervovej sústavy, dostavia sa prí-
znaky tetanu. To však nie je celý príbeh. 

V pokusoch, o ktorých sa písalo v 20. rokoch 20. storočia, výskumníci navodili stav 
imunity voči tetanu u morčiat, ktoré dokonca ani po úmyselnom vtrení tetanových spór 



do zle ošetrených rán nemali príznaky tetanu, zatiaľ čo u kontrolnej skupiny zvierat sa 
príznaky tetanu dostavili. 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19869129) 

Prirodzená imunita voči tetanu bola získaná jednoducho kŕmením daných zvierat 
jedlom s obsahom spór C. tetani. Prirodzená imunita však bola kmeňovo-špecifická, tak-
že všetky zvieratá mali príznaky tetanu po nákaze ich rán spórami iného kmeňa C. teta-
ni. 

Po tom, čo tieto zvieratá mali spóry C. tetani v potrave pol roka, vytvorili si prirodze-
né protilátky proti nim (aglutiníny) a niektoré zvieratá si tiež vytvorili protilátky proti 
toxínu. Avšak úroveň protilátok proti toxínu, aj keď boli prítomné, nekorelovala s pri-
rodzenou imunitou voči tetanu tým spôsobom ako kmeňovo-špecifické aglutiníny. Iné 
štúdie zistili, že aj ľudia môžu mať C. tetani v stolici a vytvárať si aglutiníny proti C. te-
tani, ako aj proti toxínom — bez toho, že by predtým boli chorí na tetanus. 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19868740) 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19868669) 

Pretože tento dôležitý smer výskumu tetanu na dlhý čas zmizol z povedomia imuno-
lógie, nenaučili sme sa, že prirodzená imunita voči tetanu je možná. Namiesto toho sme 
boli ponechaní vo falošných predstavách, že toxoidová očkovacia látka je našou jedinou 
spásou. 

 

IV. Dvojitý štandard vedeckého výskumu 

Na základe čoho vieme, že toxoidová očkovacia látka proti tetanu, ktorú práve použí-
vame, je účinná v predchádzaní tetanu? V skutočnosti to nevieme. Vedecký spôsob po-
znávania (tzv. na dôkazoch založená veda) je skrz randomizované kontrolované skúšky 
(Randomized Controlled Trials = RCT). Očkovacia látka proti tetanu neprešla RCT na 
otestovanie jej účinnosti v predchádzaní tetanu. Táto očkovacia látka bola zavedená 
medzi občanmi USA v roku 1947 jednoducho preto, lebo jej použitie v armáde USA po-
čas 2. svetovej vojny bolo považované za „úspešné“. 

K tomuto záveru sa došlo nasledujúcou úvahou: Počas 1. svetovej vojny dostalo tetanus 
70 neočkovaných vojakov USA, čo znamená 13,4 prípadu tetanu na 100.000 zranení. V 
2. svetovej vojne však bol hlásený tetanus len u 12 vojakov USA (6 plne a 6 čiastočne 
zaočkovaných), čo znamená 0,44 prípadu tetanu na 100.000 zranení. 
(http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM194709112371108) 

Hoci ide o zjavný pokles výskytu tetanu u zranených vojakov v 2. svetovej vojne opro-
ti 1. svetovej vojne, akýkoľvek záver o podiele očkovania proti tetanu na tomto poklese 
je vedecky neplatný. Iba RCT môže dokázať či tento pokles možno pripísať očkovaniu. 
Inak by sme mohli oprávnene uvažovať o tom, že pokles výskytu tetanu v 2. svetovej 
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vojne v porovnaní s 1. svetovou vojnou bol spôsobený jednoducho lepšou hygienou pri 
ošetrovaní rán a lepšou výživou vojakov USA. 

U civilného obyvateľstva USA úmrtnosť na tetanus dramaticky klesala počas prvej 
polovice 20. storočia ešte pred zavedením očkovania proti tetanu a pokles pokračoval aj 
po jeho zavedení. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4885059) 
Preto podiel očkovania na poklese výskytu tetanu v obyvateľstve USA nemožno odvodiť 
ani zo štatistík úmrtnosti na tetanus. 

Nakoniec, lekárska literatúra obsahuje množstvo prípadových štúdií chorých na teta-
nus (vrátane úmrtí), ktorí boli očkovaní a mali vysoké hladiny údajne ochranných proti-
látok v krvi. Kapitola „Can and do vaccinated people get tetanus?“ článku „Public resour-
ces - Tetanus“ na stránke „Beyond Conformity“ poskytuje rozsiahly zoznam odkazov na 
takéto lekárske správy. Podľa dogmy o protilátkami sprostredkovanej ochrane proti 
toxínu mali byť tieto obete tetanu chránené, v skutočnosti však chránené neboli. Pred-
pokladaný mechanizmus protilátkovej ochrany tiež nedáva veľký zmysel, keďže toxín 
účinkuje v centrálnej nervovej sústave, nie v krvi. Protilátky jednoducho nemajú dosah 
na imunologicky privilegovanú centrálnu nervovú sústavu. Ako by tam potom vôbec 
mohli neutralizovať toxín? 

Pozrime sa teraz na iný spôsob liečby tetanu: vnútrožilové (intravenózne, i.v.) poda-
nie vitamínu C. Kontrolovaná ale nie randomizovaná skúška liečby i.v. vitamínom C bola 
vypracovaná v Bangladéši v roku 1984. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6466264) 

Kontrolnej skupine bola poskytnutá štandardná liečba tetanu, ktorá obsahovala TIG 
(ľudský tetanový imunoglobulín), antibiotiká a sedatíva. Testovaná skupina dostala 1 
gram i.v. vitamínu C denne navyše k štandardnej liečbe. Výsledok tejto klinickej skúšky 
bol: prežitie vs. smrť. V kontrolnej skupine zomrelo okolo 70% pacientov pri štandard-
nej liečbe tetanu (ktorá zahŕňala TIG!). V testovanej skupine s i.v. vitamínom C zomrelo 
0% pacientov do 12 rokov a okolo 30% pacientov nad 12 rokov. 

Na základe kritického vyhodnotenia tejto klinickej skúšky nebol vitamín C odporuče-
ný na zavedenie do štandardnej lekárskej starostlivosti na liečbu tetanu. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18425960) 

Pretože táto skúška nebola hlásená ako randomizovaná, poskytla len predbežný dô-
kaz účinnosti vitamínu C v liečbe tetanu. Randomizácia (náhodný výber) rozdelenia pa-
cientov do liečenej skupiny a placebo skupiny je nevyhnutná na zabezpečenie všeobec-
nej platnosti výsledkov skúšky. Preto je jednoznačne potrebné zopakovať túto sľubnú 
skúšku vitamínu C správnym spôsobom, aby boli uspokojené prísne požiadavky mo-
dernej vedy, založenej na dôkazoch, aby sme si mohli byť úplne istý tým, že i.v. podanie 
vitamínu C je účinnou liečbou tetanu. 

Otázkou však je, prečo boli prísne požiadavky na dôkazoch založenej vedy uplatnené 
na bezpečnú, lacnú a neziskovú liečbu, akou i.v. podanie vitamínu C je, zatiaľ čo toxoi-
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dová očkovacia látka proti tetanu a liečba TIG sa stali štandardom pre prevenciu a lieč-
bu tetanu bez toho, že by prešli obdobným procesom dokazovania. Očkovanie i liečba 
TIG nie sú podložené vôbec žiadnymi klinickými skúškami, spoliehajú sa na hypotetický 
mechanizmus účinku, ktorý nedáva biologický zmysel, a jestvuje množstvo hlásení o 
prípadoch, potvrdzujúcich ich zlyhanie. Ako je toto možné? Prečo tu máme takýto dvoji-
tý štandard vedeckého výskumu, keď príde reč na očkovanie a jeho deriváty (odvode-
niny)? 

Vývoj vakcín, stojaci na imunologickej teórii, sa riadi tým, že ak hneď nejaká zmes 
biologickej hmoty získa nálepku „očkovacia látka“ vďaka schopnosti vyvolať tvorbu 
protilátok, okamžite sa predpokladá, že je účinná v predchádzaní chorobe — bez akej-
koľvek snahy fakticky dokázať toto tvrdenie. Na preukázanie účinnosti očkovania v 
predchádzaní ochoreniam by bolo potrebné, aby náhodne vybranej polovici účastníkov 
klinickej skúšky bolo podané placebo namiesto očkovacej látky, a to bez toho, že by 
účastníci skúšky alebo jej riešitelia (lekári) vedeli, komu bolo podané čo. Takéto niečo 
by sa považovalo za neetické, pretože kontrolnej skupine s placebom by v zásade bolo 
úmyselne dovolené v priebehu skúšky ochorieť na danú chorobu. Moderná biomedicín-
ska etika také niečo jednoducho nedovolí. Preto je len sotva kedy účinnosť očkovania v 
predchádzaní chorobám študovaná priamo. Namiesto toho sa odvodzuje z preukázanej 
účinnosti očkovacej látky vo vyvolávaní tvorby protilátok a z interpretácie štatistík cho-
robnosti po zavedení plošného očkovania danou očkovacou látkou. Ak výskyt danej 
choroby po zavedení očkovania proti nej naďalej klesá, je to pripísané očkovaniu. Ak 
výskyt choroby po zavedení očkovania stúpne (viď príklad čierneho kašľa v kapitole 
11), nuž... V takom prípade sa z toho vyvodí, že sa neočkuje dostatočne často, a vyžiada 
si to zavedenie ďalšej posilňovacej (booster) dávky do očkovacieho kalendára. 

Je neetické a politicky nekorektné požadovať, aby bola účinnosť očkovania v pred-
chádzaní ochoreniam zistená v RCT. Môžeme sa však sami seba spýtať: je vari etické 
schváliť biologicky invazívnu a klinicky riskantnú procedúru, ako napr. očkovanie, bez 
priameho dôkazu jej účinnosti v predchádzaní ochoreniam? Je etické, že zdravé bábät-
ko, ktorému vôbec bezprostredne nehrozí ochorenie na danú smrteľnú chorobu, má 
riskovať vážne nežiaduce účinky očkovania — bez toho, že by vôbec malo zaručenú 
ochranu pred touto chorobou v budúcnosti? Je etické, aby plne zaočkovaná osoba zo-
mrela na chorobu, ktorej sa malo daným očkovaním predísť, pričom nebolo vôbec do-
kázané, že sa tým očkovaním danej chorobe naozaj predchádza? 

Možno si nie sme vedomí toho, že naša istota ochranného účinku očkovania v drvivej 
väčšine prípadov nemá nijaké solídne základy, založené na dôkazoch. Sú nejaké na teó-
rii založené podklady pre zavedenie očkovania? Túto otázku preskúmame v ďalšej kapi-
tole. 

 

 

 



V. Pravá podstata imunologickej pamäte  

 Imunológovia si myslia, že majú solídne teoretické vysvetlenie imunity. Tvrdia, že 
prirodzená imunita je výsledkom imunologickej pamäte na v minulosti zvládnuté pato-
gény (choroboplodné mikróby a látky). Tvrdenie, že imunita = imunologická pamäť, je 
najdôležitejším aspektom imunologickej dogmatiky. Bez tohto piliera by imunológia 
nemala žiadne teoretické odôvodnenie pre zavedenie očkovania ako opatrenia na pred-
chádzanie chorobám. V predchádzajúcich kapitolách sme si ukázali, že imunológia ne-
má vôbec žiadne základy v dôkazoch. Preto je teória jej jediným imaním. Ale aj toto, s 
veľkou láskou opatrované, imanie má smrteľnú chybu. 

Čo presne je imunologická pamäť? Učebnica ju definuje ako schopnosť imunitného 
systému vypracovať rýchlejšiu a mohutnejšiu tvorbu protilátok proti predtým vpichnu-
tému antigénu (bio-molekule alebo cudzorodej častici) po opätovnom stretnutí sa s 
týmto antigénom. Keďže imunológovia sa zvyčajne vyhýbajú práci s patogénmi, koncept 
imunologickej pamäte prijali za platný bez otestovania na skutočných baktériách a ví-
rusoch. Testovali ho len na izolovaných bielkovinách. 

Imunológovia zistili, že čistené (purifikované) bielkovinové antigény nie sú schopné 
sami o sebe vyvolať tvorbu protilátok ani u ľudí, ani u zvierat (u príjemcov). Na vyvola-
nie tvorby protilátok treba bielkovinový antigén pred podaním príjemcovi zmiešať s 
adjuvantom — cytotoxickou (pre bunky jedovatou) látkou, akou sú soli hliníka alebo 
síran draselno-hlinitý. Na zvýšenie tvorby protilátok potrebujú príjemcovia dostať dru-
hú injekciu toho istého bielkovinového antigénu. Tento krát už adjuvant nemusí byť 
pridaný. Prvotná odpoveď na bielkovinové antigény je pomalá, slabá a závislá na adju-
vante, zatiaľ čo sekundárna a terciárna odpoveď (posilňovacie dávky = boostery) je 
rýchlejšia, silnejšia a nezávislá na adjuvante. Tento rozdiel medzi primárnou a sekun-
dárnou imunitnou odpoveďou vytvára koncept imunologickej pamäte. 

Človek by si pomyslel, že ak imunitný systém môže odpovedať rýchlejšie na druhý-
krát, možno imunita voči chorobe závisí na tejto rýchlejšej imunitnej odpovedi. Avšak 
— napriek tomu, že to vyzerá tak príťažlivo logicky — táto myšlienka sa po ďalšom 
skúmaní ukázala byť chybnou. Akonáhle imunológovia začali testovať schopnosť ne-
bielkovinových antigénov (napr. polysacharidov alebo zložených častíc s opakovanými 
štruktúrami) vyvolať imunologickú pamäť, ukázalo sa, že tieto antigény sa správajú 
úplne inak. Nevytvárajú pamäťovú odpoveď, tzn. rýchlejšiu výrobu protilátok a jej väčší 
objem, a to dokonca ani po opakovaných vpichoch. 

Najproblematickejšie baktérie majú na povrchu polysacharidové púzdra a všetky ví-
rusy sú komplexnými časticami s opakujúcimi sa povrchovými molekulami. Znamená to 
teda, že skutočné patogény nevytvárajú imunologickú pamäť? Presne tak! Ako potom 
získavame prirodzenú imunitu voči týmto patogénom, ak nie skrz imunologickú pamäť? 
Musí tu byť iné vysvetlenie prirodzenej imunity, ale aké? Po 200 rokoch výskumu imu-
nológovia stále nepoznajú odpoveď. Navyše si ani nechcú priznať, že ju nepoznajú. 



Dogma, ktorá tvrdí, že prirodzená imunita = imunologická pamäť, zostáva v imunoló-
gii navzdory tomu, že sa nedá uplatniť na skutočné patogény, navzdory tomu, že nie-
koľkí imunológovia upozorňujú svojich kolegov na tento zmätok 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16824138), zatiaľ čo zvyšok imunológov oči-
vidne ignoruje takéto upozornenia. Prioritou č. 1 moderného imunologického výskumu 
sa stalo zachovanie tejto nepravdivej dogmy až na veky, keďže poskytuje rozumové 
odôvodnenie modernej stratégie vývoja vakcín s adjuvantami a zabezpečuje imunológii 
monopol v politike verejného zdravotníctva. Avšak cena za upísanie sa imunologickej 
dogmatike je obrovská. Stojí nás to zdravie našich detí. V nasledujúcej kapitole si vy-
svetlíme prečo. 

 

VI. Očkovanie ako Trójsky kôň 

 Ak experimentálny model imunologickej pamäte neposkytuje dostatočné vysvetlenie 
imunity voči skutočným patogénom (baktériám, vírusom), znázorňuje aspoň akýkoľvek 
iný nám známy fenomén? Áno! Je to stav, v ktorom sa imunita správa nepríčetne — 
alergia. 

Presne tak, ako to model imunologickej pamäte predpovedá, alergické odpovede sú 
čoraz silnejšie po každom ďalšom styku s alergénom. Navyše, väčšina alergénov sú 
bielkoviny alebo kúsky bielkovín, zvané peptidy, čo opäť dobre zapadá do modelu imu-
nologickej pamäte. Prvotný styk s alergénom je závislý na adjuvante a nazýva sa senzi-
tivizácia. Akonáhle došlo k senzitivizácii, nasledujúce stretnutia s alergénom vytvoria 
viac protilátok a vyvolajú alergické reakcie, ktoré už nie sú závislé na adjuvante. 

Alergia je zložitým procesom, zloženým z niekoľkých štádií. Model imunologickej 
pamäte popisuje len jedno z týchto štádií — proces tvorby protilátok. Vynecháva dô-
sledky takejto tvorby protilátok. Protilátky sa potom viažu na príslušné receptory (vä-
zobné miesta) na povrchu granulocytov (špecializovaných buniek imunitného systému) 
a zostanú na ne naviazané, aby boli pripravené reagovať na alergén, proti ktorému boli 
vyrobené. Akonáhle tieto na povrch naviazané protilátky zacítia prítomnosť alergénu, 
podnietia granulocyty k vypusteniu dráždivých látok z ich granúl. Činnosť granulocytov 
vedie k rôznym príznakom alergie. V závislosti od typu a umiestnenia granulocytov, za-
pojených do alergickej odpovede, môže sa alergická reakcia prejaviť ako atopický ek-
zém/dermatitída (na pokožke), ako eozinofilová ezofagitída (v ezofágoch), ako astma-
tický záchvat (v dýchacej sústave) alebo ako smrteľný systémový anafylaktický šok (v 
krvi). 

Bežné alergény z potravín sú bielkovinami alebo peptidmi, schopnými vyvolať pamä-
ťové odpovede, tzn. imunitné alebo alergické reakcie, ktoré sú čoraz silnejšie po kaž-
dom ďalšom styku s alergénom. Na spustenie tohto procesu dráždenia je potrebné, aby 
sa neúplne strávená bielkovina alebo peptid dostal(a) z čreva do lymfatického tkaniva, 
pričom adjuvant sa potuluje niekde okolo. Bez adjuvantu nedôjde k vôbec žiadnej imu-
nitnej odpovedi na bielkovinu či peptid, a táto/tento sa nestane alergénom. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16824138


Dobrou správou je, že nereagujeme na všetky možné bielkoviny, čo zjeme alebo 
vdýchneme, pretože bežne nebývajú sprevádzané žiadnym adjuvantom. Dokonca ani 
ťažko stráviteľné peptidy, napr. z orechov alebo obilia, sa samé od seba nestávajú aler-
génmi. Ak sa tak stane, mali by sme zistiť, aký adjuvant im umožnil stať sa alergénmi. 
Ako som už napísala v predchádzajúcej kapitole, soli hliníka majú silný adjuvantný úči-
nok. Ak sa pokúšame nájsť príčinu nejakých potravinových alergií, mali by sme pátrať 
po prášku do pečiva s obsahom hliníka alebo po hliník obsahujúcich antacidách (medi-
kamenty na neutralizáciu žalúdočnej kyseliny). 

Alergiu zvyčajne spájame so životným prostredím alebo jedlom. Predsa však jestvuje 
iný významný spúšťač: očkovacie látky s obsahom hliníkového adjuvantu. Ten sa do oč-
kovacích látok dáva práve za účelom imunogenicity, tzn. schopnosti vyvolať tvorbu pro-
tilátok. 

Nie je prekvapením, že hliník obsahujúce očkovacie látky sú založené na princípe 
imunologickej pamäte. Podľa očakávania vyvoláva booster (druhá alebo tretia dávka tej 
istej očkovacej látky) silnú pamäťovú odpoveď na zložky očkovacej látky. Avšak niekto-
ré deti majú na očkovanie alergii podobné nežiaduce reakcie, ktoré silnejú s každou 
ďalšou dávkou očkovacej látky: vyrážky, problémy s trávením alebo dýchaním, či do-
konca anafylaktický šok. Takéto dráždenie je úplne v súlade s nezamýšľaným dôsled-
kom imunologickej pamäte, ktorý sa však dá očakávať. 

Množstvo hliník obsahujúcich očkovacích látok sa za posledné desaťročia zvýšilo. V 
súčasnosti ide o očkovacie látky proti žltačke (hepatitíde) typu B (HepB), záškrtu-
tetanu-čiernemu kašľu (DTaP), žltačke typu A (HepA) a konjugované očkovacie látky 
proti baktérii Haemophilus influenzae typu B (Hib) a proti pneumokokom (PCV). Tieto 
očkovacie látky sa podávajú niekoľkokrát počas prvého roku života a niektoré sa pravi-
delne opakujú aj v dospelosti (Td = tetanus a záškrt). Jedna z novších očkovacích látok 
pre dospievajúcu mládež — Silgard/Gardasil® —  tiež obsahuje hliník. 

Adjuvantné vlastnosti hliníka boli objavené v 20. rokoch 20. storočia. Keďže neboli 
známe žiadne okamžité závažné reakcie na vpichnutie hliníka, hliník bol takmer storo-
čie považovaný za bezpečnú a biologicky nečinnú látku, vhodnú na používanie u ľudí. 
Jeho adjuvantný účinok bol mylne pripisovaný jeho nerozpustnosti a sklonu tvoriť s 
bielkovinami stabilné väzby, ktoré vydržia dlhý čas po vpichu. 

Všetko sa to zmenilo v roku 2010, keď skupina vedcov preukázala drastické účinky 
hliníka na imunitný systém. Predovšetkým sa zistilo, že adjuvantný účinok hliníka je 
nezávislý od stabilných väzieb s bielkovinami. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20876456) 

 
Navyše sa zistilo, že ani zďaleka nejde o biologicky nečinnú látku: hliník je schopný 

aktivovať granulocyty a antigén prezentujúce bunky, ktoré nastavujú imunitný systém 
na tvorbu protilátok. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15205534) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19734227) 
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V pokusoch so zvieratami sa ukázalo, že ústne i injekčné podanie hliníka spôsobilo 
zvieratám alergie na zložky jedla, konzumovaného alebo vpichnutého v danom čase. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19210370) 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17850381) 
Vo svetle týchto nových biologických objavov treba zásadne prehodnotiť údajnú bez-
pečnosť hliníka a jeho všeobecný účinok na vznik alergií. 

Spýtajme sa sami seba: prečo majú naše deti čoraz viac život ohrozujúcich alergií? 
Lekári, zdá sa, nemajú potuchy, ale odpoveď možno majú rovno pod nosom: v hliníku, 
obsiahnutom v očkovacích látkach, ktoré podávajú našim deťom ako na bežiacom páse. 
Možno sme podľahli Trójskemu koňovi, prestrojenému za očkovanie. 

 

VII.  Vyhýbavá definícia bezpečnosti očkovania 

Čo sa týka bezpečnosti očkovania vo všeobecnosti, prečo sú nežiaduce účinky očko-
vania sledované nanajvýš 2–3 týždne? Je to náhoda, že väčšina prenosných ochorení má 
inkubačnú dobu taktiež 2–3 týždne? 

Mnohé očkovacie látky sa vyrábajú s pozmenenými vírusmi. Keď sa chorobu spôso-
bujúci vírus izoluje, tak je oslabovaný metódou pokusov a omylov pre účely výroby oč-
kovacej látky. Keďže oslabovanie je náchylné na chyby, je tu riziko, že očkovací vírus 
zostane dostatočne nebezpečným na to, aby vyvolal samotnú chorobu. Napr. živá orálna 
(ústami podávaná) očkovacia látka proti detskej obrne (OPV) spôsobuje detskú obrnu 
(poliomyelitídu) v približne jednom z 500.000 podaní. Akonáhle výskyt očkovaním spô-
sobenej detskej obrny prekročí výskyt, spojený s divokým vírusom detskej obrny, pou-
žitie OPV už nie je obhájiteľné. 

Z tohto dôvodu bola v USA v roku 1987 (na Slovensku až v roku 2005 — pozn. prekl.) 
OPV nahradená očkovacou látkou s inaktivovaným (usmrteným) vírusom detskej obrny 
(IPV) — aby sa predišlo očkovaním spôsobeným prípadom detskej obrny. IPV zostala v 
detskom očkovacom kalendári v USA dodnes, hoci divoký vírus detskej obrny sa v Ame-
rike (Severnej, Strednej i Južnej) nevyskytuje už takmer 20 rokov. Staršia OPV sa stále 
používa v krajinách, kde nebol divoký vírus detskej obrny úplne vyhubený a kde je IPV 
očividne neúčinná. Mimochodom, účinnosť IPV v predchádzaní detskej obrne nebola 
nikdy testovaná. 

Všimnite si, že nie všetky očkovacie látky obsahujú živé oslabené vírusy. Mnohé po-
zostávajú z izolovaných vírusových alebo bakteriálnych zlúčenín (bielkovín alebo poly-
sacharidovo-bielkovinových zlepencov) a z hliníkového adjuvantu. Časti patogénov (ví-
rusov alebo baktérií) — s výnimkou niektorých bakteriálnych toxínov (jedov) — nie sú 
schopné vyvolať chorobu, ktorú vyvoláva daný patogén, keď je živý. Preto keď sú rodi-
čia ubezpečovaní napr. že očkovanie proti žltačke (hepatitíde) typu B je veľmi bezpeč-
né, myslí sa tým len toľko, že nemôže spôsobiť samotnú žltačku typu B. A to je naozaj 
pravda, pretože očkovacia látka neobsahuje celý vírus, ale len časti vírusu, vyrábané ge-
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neticky modifikovanými kvasnicami. Napriek tomu viaceré bábätká po očkovaní proti 
žltačke typu B zomreli (http://thinktwice.com/hepb.htm a 
http://iansvoice.org/default.aspx). Podobne aj vakcína Silgard/Gardasil® (vakcína s 
časťami ľudského papilómového vírusu = HPV) nemôže spôsobiť genitálne bradavice, 
aké spôsobuje živý HPV. Podľa toho by Silgard/Gardasil® bol tiež veľmi bezpečnou oč-
kovacou látkou. Predsa však mnohé dospievajúce dievčatá zomreli alebo utrpeli strašné 
neurologické poškodenia po sérii očkovaní vakcínou Silgard/Gardasil® 
(http://truthaboutgardasil.org/). 

Potenciálne nebezpečenstvo očkovacích látok s obsahom hliníka (vrátane vakcíny 
proti žltačke typu B a vakcíny Silgard/Gardasil®) je inej povahy než nebezpečenstvá 
vakcín so živým oslabeným vírusom (o ktorých bude reč v 11. kapitole), a preto ich 
bezpečnosť treba hodnotiť inak. Vakcíny s hliníkom predstavujú nebezpečenstvo senzi-
tivizácie, čo je tichý proces bez okamžite pozorovateľných príznakov. Posilňovacia dáv-
ka však u náchylných jedincov môže vyvolať alergiu či dokonca auto-imunitnú reakciu s 
doživotnými následkami. Náchylnosť na očkovaním spôsobené vážne poškodenia zdra-
via môže byť genetickej povahy alebo môže vyplývať zo stravy. Ak by vedci dostali prí-
ležitosť študovať očkovaním spôsobené poškodenia zdravia, mohli by v budúcnosti byť 
schopní predpovedať náchylnosť na ne a predchádzať im. Pokým však budú vakcíny s 
hliníkom prehlasované za bezpečné na základe nesprávne uplatneného bezpečnostného 
štandardu, štát neposkytne nijaké prostriedky na financovanie takého výskumu (viac k 
financovaniu výskumu v Doslove). 

 

VIII.    Falošný dôkaz imunity 

V predchádzajúcich kapitolách sme sa venovali hliník obsahujúcim očkovacím látkam 
a dôsledkom imunologickej pamäte, ktoré vyvolávajú. Inou skupinou sú vakcíny so ži-
vými oslabenými alebo inaktivovanými (usmrtenými) vírusmi, ktoré hliník neobsahujú: 
MMR (osýpky/príušnice/ružienka), varicella (ovčie kiahne), rotavírusy, OPV/IPV (živá 
orálna resp. inaktivovaná vakcína proti detskej obrne) a v neposlednom rade aj vakcína 
proti chrípke. Tieto vakcíny neobsahujú hliník, pretože vírusy sú zložitými časticami, 
ktoré nepotrebujú pridať žiadny adjuvant na vyvolanie tvorby protilátok. Tieto očkova-
cie látky pracujú inak než očkovacie látky s obsahom hliníka. 

Oslabené alebo inaktivované vakcíny proti vírusom vyvolajú tvorbu protilátok proti 
príslušným divokým vírusom. Zistenie protilátok proti príslušnému vírusu v sére ofi-
ciálne predstavuje sérologický „dôkaz“ imunity voči príslušnj chorobe. Tento „dôkaz“ je 
však tak-trochu zavádzajúci, keďže vytvára ilúziu očkovaním vytvorenej ochrany. Pozi-
tívny sérologický test je dôkazom imunity len ak daný človek nebol očkovaný. U očkova-
ných osôb je sérologický test imunity biologicky zbytočný. 

U neočkovaného človeka by pozitívny výsledok sérologického testu mohol byť pova-
žovaný za dôkaz imunity. V takom prípade totiž prítomnosť protilátok proti určitému 
vírusu znamená, že v minulosti došlo k prirodzenej nákaze daným vírusom (s alebo bez 
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klinicky pozorovateľnej choroby). Keďže prirodzená nákaza zvyčajne vedie k celoživot-
nej imunite, príznak, že k nákaze došlo, je veľmi pravdepodobne zároveň aj známkou 
skutočnej imunity. 

Prečo však pozitívny výsledok sérologického testu po očkovaní imunitu nezaručuje? 
U pokusných zvierat, očkovaných vírusom vezikulárnej stomatitídy (VSV), ktorý bol 
oslabený UV žiarením, boli vírus neutralizujúce (ochranné) protilátky proti živému VSV 
vyrábané oveľa kratší čas než špecifické protilátky proti danému vírusu. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11069289) 

Tento nesúlad medzi trvaním tvorby protilátok, špecifických pre vírus, a tvorby pro-
tilátok, neutralizujúcich vírus, dokazuje, že nameranie pre vírus špecifických protilátok 
po očkovaní neznamená nutne ochranu proti divokému vírusu. 

Sérologické testy, ktoré „dokazujú“ imunitu u ľudí, nie sú stavané na zhodnotenie 
schopnosti protilátok neutralizovať vírus. Merajú len hladinu protilátok, špecifických 
pre daný vírus. Preto tieto testy nemôžu zistiť, kedy očkovaním vytvorené neutralizujú-
ce protilátky zmiznú a kedy ochrana proti chorobe vyprchá. 

Takzvané „očkovaním preventabilné“ vírusové ochorenia môžu nastať u plne zaočko-
vaných jedincov už 3–5 rokov po očkovaní. Ja som dostala osýpky v 11 rokoch života 
navzdory očkovaniu proti osýpkam v 2. a 5. roku života. Stránka „Inside Vaccines“ 
(„Vakcíny pod kapotou“) poskytuje ďalšie príklady ďalekosiahlych klinicky zdokumen-
tovaných zlyhaní plošného očkovania detí vakcínami s oslabenými vírusmi, ako napr. 
MMR alebo ovčie kiahne, v predchádzaní epidémiám u mladistvých. 

Očkovanie nás nechráni na celý život, ako sme sa možno kedysi domnievali. Očkova-
nie len posunie náchylnosť na príslušné ochorenia, ale neodstráni túto náchylnosť úpl-
ne. Keď sú deti očkované napr. proti ovčím kiahňam, stanú sa náchylnými ochorieť na 
ne znovu po vyprchaní ochranného účinku očkovania. V tom čase už budú dospievajú-
cimi alebo dospelými a v tom veku sú už ovčie kiahne oveľa častejšie sprevádzané 
komplikáciami. Aj ďalšie mierne detské choroby, ak sú posunuté do dospelosti, môžu 
mať hrozné následky. Príušnice (mumps) sú nebezpečné pre mužov po puberte, lebo 
môžu spôsobiť neplodnosť, a ružienka je nebezpečná pre tehotné ženy, lebo môže spô-
sobiť vrodené poškodenia zdravia u bábätka. Hovoria nám však lekári pred očkovaním 
našich detí o dôsledkoch očkovaním spôsobeného posunu náchylnosti ochorieť na víru-
sové ochorenia? 

 

IX. Očkovací paradox 

Doposiaľ sme skúmali, ako očkovanie manipuluje imunitný systém k dosiahnutiu do-
časnej ochrany pred vírusovými ochoreniami. Teraz je načase preskúmať, ako funguje 
prirodzená imunita proti vírusovým ochoreniam a ako ju očkovanie ničí a bije sa s ma-
terinskou imunitnou ochranou dojčiat. 
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Imunitný systém dojčiat je nezrelý a neschopný účinne sa vysporiadať s prirodzený-
mi vírusmi, ba dokonca aj s umelo oslabenými očkovacími vírusmi. Prirodzene imúnne 
matky, tzn. tie, čo prekonali vírusové ochorenia počas svojho detstva, chránia svoje bá-
bätká pred týmito chorobami pasívnym prenosom ich imunity skrz placentu počas te-
hotenstva a skrz materské mlieko po pôrode. Imunológovia sa domnievajú, že prenos 
pasívnej imunity závisí na vírus neutralizujúcich protilátkach v sére a v materskom 
mlieku imúnnych matiek. Zaujímavé je, že samice cicavcov sú schopné oveľa vyššej 
úrovne tvorby protilátok než samce. To je možno evolučným prispôsobením sa potrebe 
chrániť ich mladé skrz pasívny prenos protilátok počas plodného obdobia života. 

Vystavenie dieťaťa vírusu v období dojčenia prirodzene imúnnou matkou povedie k 
bezpríznakovej nákaze, ktorá vyústi do celoživotnej imunity proti danému vírusu. Ak sa 
dieťa s daným vírusom stretne prvýkrát až po odstavení, ochorie a tiež získa celoživot-
nú imunitu. 

Mnohé vírusové ochorenia sú niekedy nazývané bežnými detskými chorobami, preto-
že pred zavedením plošného očkovania detí tieto choroby prekonávali prevažne deti. 
Dojčatá boli pred nimi chránené materskou imunitou, zatiaľ čo dospelí boli chránení ich 
vlastnou celoživotnou imunitou, ktorú získali v detstve. Plošné očkovanie tento stav zá-
sadne zmenilo. 

Na rozdiel od prirodzenej nákazy vírusmi, ktorá sa deje skrz sliznice, väčšina vakcín 
so živými oslabenými alebo inaktivovanými (usmrtenými) vírusmi sa podáva injekčne. 
Tento spôsob nákazy vyvolá tvorbu protilátok v sére, nie však protilátok na slizniciach. 
Keďže iba nákaza skrz sliznicu prispieva k tvorbe protilátok v prsných žľazách, očkova-
né matky postrádajú schopnosť preniesť očkovaním vytvorené protilátky dojčením na 
svoje bábätká. Navyše majú očkované matky nižšie hladiny pre vírus špecifických proti-
látok v sére v porovnaní s prirodzene imúnnymi matkami. Preto očkované matky pre-
nášajú menej ochranných protilátok (ak vôbec nejaké) na plod skrz placentu v porov-
naní s prirodzene imúnnymi matkami. Z tohto dôvodu bolo od počiatku 90. rokov 20. 
storočia pozorované vyššie riziko ochorenia na osýpky u bábätiek, narodených očkova-
ným matkám, v porovnaní s bábätkami, narodenými prirodzene imúnnym matkám, 
kým boli osýpky v USA ešte bežné. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10545585) 
 

Príliš skoré ochorenie na osýpky (v období batolenia či ešte skôr) je rizikovým fakto-
rom pre smrteľnú nákazu mozgu osýpkami, zvanú subakútna sklerotizujúca panencefa-
litída (SSPE). Výskyt SSPE v USA bol v 90. rokoch oveľa vyšší (okolo 12 prípadov SSPE, 
spojených s epidémiou osýpok s iba 55.622 prípadmi) v porovnaní so 60.–70. rokmi, 
kedy nastalo v priemere 8,5 prípadov SSPE na 1.000.000 prípadov osýpok. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16235165) 

 
Tento 25-násobný nárast výskytu SSPE možno vysvetliť zvýšenou pravdepodobnos-

ťou ochorenia bábätiek na osýpky v 90. rokoch v porovnaní s predchádzajúcimi desať-
ročiami, a to kvôli chýbajúcej materskej imunitnej ochrane. Jej absenciu možno pričítať 
očkovaniu matiek v ich detstve. V USA začalo plošné očkovanie detí proti osýpkam za-
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čiatkom 60. rokov 20. storočia. Očkovanie mnohým budúcim matkám odobralo mož-
nosť prekonať osýpky vo veku, keď to je bezpečné, a získať tým prirodzenú imunitu, 
ktorá by chránila aj ich bábätká. 

 
Sústavné používanie MMR vakcíny zbavilo pokolenie matiek a ich dojčiat prirodzenej 

imunity voči príslušným vírusovým ochoreniam. Samotná MMR vakcína (proti osýp-
kam, príušniciam a ružienke) sa nedá použiť u dojčiat, lebo je nebezpečné a zbytočné 
pichať živé oslabené vírusy deťom veľmi nízkeho veku. Spýtajme sa očkovacích úradní-
kov: čo teraz? Aké riešenie teraz vytiahnu z rukáva? 

 
Hoci osýpky, príušnice (mumps) a ružienka už v USA nie sú bežné, stále je možné na-

kaziť sa týmito chorobami na cestách do krajín, kde sa ešte stále vyskytujú. Preto je ro-
zumné, aby sa matky bez prirodzenej imunity proti týmto chorobám vyhli cestám do 
takých krajín počas tehotenstva alebo kým ich deti nie sú staršie než 2 roky a plne 
schopné prekonať bežné detské choroby bez komplikácií. Navyše osýpkové, príušnico-
vé a ružienkové imunoglobulíny (nie však samotná vakcína) môžu poskytnúť okamžitú 
krátkodobú ochranu po tom, čo došlo ku kontaktu s vírusom. 

 
Živé oslabené vírusové vakcíny znižujú celkový výskyt príslušného vírusového ocho-

renia tým, že zabránia chorobe z divokých vírusov na 3–5 rokov po očkovaní. Vírusy sú 
molekulárnymi parazitmi, ktoré neprežijú bez prístupu k hostiteľovi. Obmedzením ich 
životného priestoru (t.j. počtu ľudí, náchylných ochorieť) sa vírusy stávajú ohrozenými 
druhmi. Lenže samotné očkovanie nestačí na vyhubenie vírusu. Bez prísnej izolácie 
chorých majú očkovacie kampane sklony natiahnuť sa cez mnoho desaťročí a niekoľko 
pokolení. Zabránia väčšine obyvateľstva získať prirodzenú imunitu, ale nedosiahnu 
úplné vyhubenie daného vírusu do času, kým sa začnú rodiť bábätká bez prirodzenej 
materskej imunity. V dobre živených spoločnostiach boli osýpky, príušnice a ružienka 
miernymi bežnými detskými ochoreniami v nie až tak dávnej minulosti. Teraz sú to 
však choroby, ktorých sa máme obávať, a ktorými sme strašení za účelom propagácie 
ďalšieho očkovania. A to z dobrého dôvodu, len nie z toho, ktorý sa oficiálne uvádza! 
Tieto mierne detské ochorenia sú teraz nebezpečné, pretože my, ľudia, sme ich nebez-
pečnými učinili. 

 
Aké ďalšie stále ešte mierne detské ochorenia sú na rade pripojiť sa k šíkom obáva-

ných chorôb? Ááá, ovčie kiahne, samozrejme. V USA sme začali s očkovaním proti vírusu 
ovčích kiahní (varicelly) v polovici 90. rokov 20. storočia a čoskoro získame pokolenie 
matiek a ich dojčiat bez prirodzenej imunity proti ovčím kiahňam, a to skôr, než bude 
vírus ovčích kiahní úplne vyhubený. Musíme zastaviť plošné očkovanie proti ovčím 
kiahňam skôr, než sa tak stane. Inak sa ovčie kiahne stanú nebezpečnou chorobou pre 
pokolenie našich vnúčat — presne tak, ako sú osýpky nebezpečné dnes pre naše bábät-
ká. 

 
Narušenie prírodného cyklu prenosu imunity z matky na bábätko je nebezpečným a 

nevratným dopadom dlhodobých očkovacích kampaní. Riziko ochorenia sa nimi jedno-
ducho posúva z detstva do dospelosti, zatiaľ čo najohrozenejšia skupina — bábätká a 
malé deti — zostáva úplne bez akejkoľvek ochrany. Očkovacím paradoxom je, že očko-



vanie znižuje výskyt bežných detských chorôb, zatiaľ čo ich činí mnohonásobne nebez-
pečnejšími pre nasledujúce pokolenie. 

 
Máme vraj veriť tomu, že hoci očkovanie v ojedinelých prípadoch môže spôsobiť po-

škodenie zdravia, stále je prínosom pre spoločnosť ako celok. Vraj je to pre vyššie dobro. 
Naozaj? 

 
 
X. Ruská ruleta s očkovaním proti chrípke 

Protilátky majú nezvyčajnú vlastnosť: ich účinok na imunitný systém je rôzny podľa 
toho, či sa naviažu na bielkovinu alebo na zložitú časticu. Ak sa už predtým jestvujúce 
protilátky naviažu na bielkovinu, spôsobia, že imunitný systém začne vyrábať viac pro-
tilátok proti danej bielkovine. Tento jav sa nazýva protilátkami sprostredkované vystup-
ňovanie (alebo „boost“) imunitnej odpovede. Je základom imunologickej pamäte alebo 
senzitivizácie voči bielkovinám v hliník obsahujúcich očkovacích látkach, čo je popísané 
v V. kapitole a VI. kapitole. 

 
Keď sa však už predtým jestvujúce protilátky naviažu na zložitú časticu (napr. virión 

alebo baktériu), účinkujú opačne: potláčajú imunitnú odpoveď na danú časticu. Tento 
jav sa nazýva protilátkami sprostredkované potlačenie imunitnej odpovede. 

 
Protilátkami sprostredkované potlačenie bráni zbytočnému vybičovaniu tvorby pro-

tilátok po tom, čo bola dosiahnutá ich dostatočná hladina. Tento mechanizmus však 
môže spôsobiť vážny problém — fenomén, zvaný pôvodný antigénový hriech. Ten na-
stáva, keď predtým jestvujúce neutralizujúce protilátky krížovo reagujú, ale nie celkom 
dokonale sadnú, na prichádzajúci patogén, čoho dôsledkom je ich nízka väzobná kapaci-
ta (nízka afinita) na daný patogén (vírus alebo baktériu). Táto krížová reaktivita dovo-
ľuje týmto protilátkam potlačiť imunitnú odpoveď proti prichádzajúcemu patogénu, ale 
ich nízka afinita im bráni zvládnuť ho. Pôvodný antigénový hriech zastaví imunitný sys-
tém, dovolí danej nákaze bez zábran sa rozšíriť a pomáha patologickému (chorobnému) 
stavu. 

 
Pretože kmene chrípkového vírusu sa rýchlo vyvíjajú, vopred jestvujúce protilátky 

proti chrípkovým vírusom majú schopnosť vytvoriť podmienky pre vážne ochorenie na 
chrípku vyvolaním stavu pôvodného antigénového hriechu. To sa mohlo stať v roku 
2009. Nezvyčajnými vlastnosťami vírusu prasacej chrípky boli extrémna závažnosť a 
vysoká úmrtnosť u inak zdravých dospelých, teda u skupiny, čo zvyčajne nemá riziko 
komplikácií chrípky. Zaujímavé je, že epidemiologická štúdia v Kanade doložila zvýšené 
riziko lekármi ošetrovanej prasacej chrípky u tých, čo boli rok predtým očkovaní proti 
sezónnej chrípke, oproti tým, čo neboli. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20386731) 
 

Navyše k tomu bol pôvodný antigénový hriech voči vakcinačnému vírusu prasacej 
chrípky experimentálne doložený u ľudí, zaočkovaných predchádzajúcu sezónu proti 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20386731


sezónnej chrípke, už tri mesiace pred začiatkom očkovania proti prasacej chrípke. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21813667) 
Preto očkovanie proti sezónnej chrípke v roku 2008 mohlo prispieť k vzniku stavu pô-
vodného antigénového hriechu voči prasacej chrípke. 

 
Očkovanie proti chrípke sa vykonáva každoročne za účelom predchádzania chrípke. 

Účinnosť je však sotva 30% v porovnaní s placebom u detí nad 2 roky a na úrovni pla-
ceba u detí do 2 rokov. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18425905) 
 

Keď zvážime, že očkovanie proti chrípke môže vytvoriť stav pôvodného antigénové-
ho hriechu voči novému kmeňu chrípkového vírusu, očkovanie proti chrípke je podob-
né ruskej rulete. V najlepšom prípade môže len veľmi málo pomôcť v predchádzaní se-
zónnej chrípke. V najhoršom prípade môže v imunitnom systéme vytvoriť podmienky, 
ktoré z najbližšej chrípky urobia smrteľnú chorobu. Je neprijateľné, že každoročné oč-
kovanie proti chrípke je odporúčané pre deti od 6 mesiacov života a povinné pre zdra-
votníkov, ak nechcú prísť o prácu. Je to snáď neprijateľné, ale vlastne vôbec nie prekva-
pujúce. 

 
 
XI. Vyhrávať bitky, ale prehrať vojnu 

Prečo sa bojíme vírusových ochorení? Bojíme sa akútnych príznakov, ktoré vyvoláva-
jú — horúčky, bolestí, kašľa, vyrážok či zdurených uzlín? Tieto príznaky sú prechodné a 
aj keď nie sú príjemné, nie sú ani smrteľné a drvivej väčšine z nás nespôsobia trvalé 
škody. Vírusové ochorenia môžu viesť k smrteľným komplikáciám len u bábätiek bez 
materskej imunity a u jedincov závažne podvýživených alebo so závažne oslabenou 
imunitou. Avšak očkovanie živou oslabenou alebo inaktivovanou vírusovou vakcínou 
neznamená nutne vyhnutie sa komplikáciám. Tieto vakcíny môžu vyvolať Guillain-
Barrého syndróm, kŕče, encefalopatiu (poškodenie mozgu) atď., ktoré sú podobné prí-
padným komplikáciám, čo môžu sprevádzať prirodzené ochorenie u podvýživených 
alebo imunitne oslabených jedincov (viď Prílohu pre zdroje o bezpečnosti očkovania). 
Navyše, keďže očkovanie nedáva doživotnú imunitu, riziko ochorenia napriek očkova-
niu alebo riziko ďalšej dávky očkovacej látky s rovnakým potenciálom komplikácií tu 
zostáva. 

Vážny problém, ktorý môže nasledovať po vírusovom ochorení alebo samovoľne sa 
objaviť, je invazívne bakteriálne ochorenie, ako napr. pneumónia (zápal pľúc), meningi-
tída (zápal mozgových blán) či encefalitída (zápal mozgu). A o týchto bakteriálnych 
ochoreniach by sme mali vedieť, ako sa im vyhnúť. 

       Môžeme si očkovaním zabezpečiť ochranu pred invazívnymi bakteriálnymi ochore-
niami? Koniec koncov, proti-bakteriálne vakcíny výborne potláčajú tie kmene baktérií, 
proti ktorým sú navrhnuté. Problém je, že pokrývajú len malý zlomok veľkého množ-
stva rôznych kmeňov baktérií. Keď sú vakcinačné kmene baktérií odstránené, iné kme-
ne obsadia uvoľnené miesto. Napr. po zavedení očkovania proti baktérii Haemophilus 
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influenzae typu b (Hib) nastal pokles výskytu invazívnych ochorení, spôsobovaných 
Hib, ktorý je jediným terčom vakcíny proti Hib. Tento pokles ochorení, spojených s Hib, 
bol sprevádzaný nárastom invazívnych ochorení spôsobovaných inými typmi H. influe-
anzae. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10982068) 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12508153) 
Očkovaním proti baktériám vyhrávame bitky, ale prehrávame vojnu. 

 
Ďalším príkladom spackaného vojenského ťaženia proti baktérii je čierny kašeľ. V 

USA bol v predchádzajúcich desaťročiach čierny kašeľ na ústupe, keď sa používala ce-
lobunková vakcína proti čiernemu kašľu (wP). Tá však bola na tom dosť zle s bezpeč-
nosťou, a tak bola v polovici 90. rokov 20. storočia (na Slovensku až okolo roku 2007 — 
pozn. prekl.) nahradená za acelulárnu vakcínu proti čiernemu kašľu (aP). Po prechode 
na aP sa čierny kašeľ v USA začal znovu objavovať aj napriek vysokej zaočkovanosti. 
(http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/TSinci
denceByCountry.cfm?C=USA.) 
 

Vakcína aP obsahuje izolované bielkoviny baktérie Bordetella pertussis. Jestvuje však 
aj iná baktéria, ktorá môže spôsobiť čierny kašeľ: Bordetella parapertussis. Nová aP 
vakcína chráni len pred B. pertussis, nie však pred B. parapertussis, zatiaľčo stará wP 
vakcína chránila pred obomi baktériami. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15121300) 
Preto môže byť návrat čierneho kašľa v USA po prechode k aP vakcíne spôsobený selek-
tívnym odstránením B. pertussis, čo dovolilo očkovaniu odolnej B. parapertussis obsadiť 
uvoľnené miesto. 
 

Nákaza B. parapertussis zvyčajne vedie k miernemu čiernemu kašľu. Avšak u pokus-
ných zvierat, ktorým bola podaná aP vakcína a ktoré boli následne nakazené B. paraper-
tussis, bola pozorovaná 40x väčšia infekcia v porovnaní so zvieratami, ktoré tiež boli 
nakazené B. parapertussis, ale neboli očkované aP vakcínou. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20200027) 
Inými slovami: aP vakcína poškodila imunitnú odpoveď očkovanej osoby a napomohla 
infekcii namiesto toho, aby jej predišla. 
 

Ak sa B. parapertussis stala v posledných 10 rokoch dominantným kmeňom čierneho 
kašľa v USA, tak možno pomocou aP vakcíny meníme mierny čierny kašeľ, spôsobovaný 
B. parapertussis, na vážnu chorobu. Mimochodom, odpoveďou predstaviteľov verejného 
zdravotníctva na rastúcu epidémiu čierneho kašľa v Kalifornii v roku 2011 bolo zave-
denie ďalšej posilňovacej (booster) dávky pre deti nad 12 rokov i pre dospelých za úče-
lom „ochrany“ mladých. Keď niečo nefunguje, robme to ešte viac a dúfajme, že to začne 
fungovať. 
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XII. Zmena nášho vzťahu k mikróbom 

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo náš súčasný konvenčný model zdravia a choro-
by vníma mikróby ako nepriateľov? 

Tento koncept pochádza z dedičstva Louisa Pasteura, otca mikrobiológie a objaviteľa 
mikroorganizmov, ako sú kvasnice či baktérie. Jeho obrovský príspevok na poli medicí-
ny spočíval v poskytnutí dôkazov pre tušenie jeho menej uznávaných predchodcov, vrá-
tane Ignaza Semmelweisa, že veľká časť úmrtí po lekárskych zásahoch bola v predchá-
dzajúcich storočiach spôsobená kontamináciou rán mikróbmi, čomu sa dalo predísť 
lepšou hygienou. Sterilizácia chirurgických nástrojov a dôkladná hygiena zranení boli v 
medicíne obrovským pokrokom, ktorý sa prejavil znížením úmrtnosti, spôsobenej le-
kárskymi zásahmi v nemocniciach. 

Pasteurov objav však bol — snáď v rozpore s jeho vlastnými názormi — pochopený 
ako známka principiálnej nebezpečnosti mikroorganizmov, nie ich podmienenej nebez-
pečnosti. V ľudskej povahe je obviňovať z našich problémov vždy niečo iné, len nie seba 
samých. Obviňujeme mikroorganizmy zo spôsobenia choroby. Vyhlásili sme im vojnu a 
očkujeme čoraz viac v snahe vyhubiť ich. Potrebujeme však viesť túto vojnu? Akú máme 
šancu vyhrať ju? Nie je tajomstvom, že mikroorganizmy sú prispôsobivé a rýchlo sa vy-
víjajú. Nejaké z nich síce môžeme vyhladiť, ale oveľa viac sa ich objaví, aby spôsobovali 
problémy. Prečo si nedokážeme uvedomiť, že mikroorganizmy nám spôsobujú problé-
my len keď im my — ľudia — vytvoríme také podmienky, aké ich k tomu donútia? 

Oxidačný stres je jednou z hlavných podmienok, ktoré činia symbiotické baktérie ne-
bezpečnými pre naše životy. Oxidačný stres je vo všeobecnosti stav, keď poškodenie 
buniek, spôsobené reaktívnym kyslíkom (voľnými radikálmi) prekročí schopnosť tela 
naprávať tieto škody. Za takýchto okolností bunky a orgány nefungujú správne. Chro-
nický oxidačný stres je významnou zložkou mnohých degeneratívnych ochorení v našej 
modernej spoločnosti. 

Akútny oxidačný stres môže spôsobiť narušenie integrity buniek a rozliatie ich obsa-
hu na povrchoch slizníc. Povrchy slizníc sú (podobne ako nenarušená pokožka) spra-
vidla nehostinným prostredím pre prílišný rast symbiotických baktérií, ktoré ich osíd-
ľujú. Keď sa však tieto baktérie ocitnú v záplave živín z poškodených buniek, premnožia 
sa a spôsobia ochorenia ucha, prínosových dutín, či iné, ešte vážnejšie choroby. 

Naše bunky sa môžu vyhnúť oxidačnému stresu, keď sú plné zvláštneho antioxidan-
tu, zvaného glutatión. Úlohou glutatiónu je zvrátiť poškodenie, spôsobené voľnými ra-
dikálmi, a vrátiť bunky do ich zdravého funkčného stavu. Ak majú naše bunky dostatoč-
né zásoby glutatiónu, nenastáva oxidačné poškodenie buniek, a teda ani podmienky pre 
invazívne bakteriálne ochorenia. Inými slovami: nevytvárame v našom tele živnú pôdu 
pre premnoženie sa baktérií. 

Ak je glutatión tak dôležitý v ochrane proti invazívnym bakteriálnym ochoreniam, 
ako ho môžeme získať? Užívanie glutatiónu ako výživového doplnku je bezcenné, pre-



tože zjedený glutatión rozložia žalúdočné šťavy a nedostane sa tam, kam treba. Preto sa 
potrebujeme pozrieť na to, ako si naše telo vyrába glutatión a poskytnúť mu v našej 
strave suroviny, potrebné na jeho výrobu. 

Živinou, ktorá udáva rýchlosť tvorby glutatiónu, je aminokyselina cysteín. Cysteín je 
súčasťou akejkoľvek bielkoviny. Prispieva k udržiavaniu terciárnych štruktúr bielkovi-
nových molekúl tvorbou disulfidových väzieb medzi dvomi molekulami cysteínu. Keď 
teplom počas varenia alebo pasterizácie potravín zničíme tieto väzby, bielkoviny budú 
denaturované — stratia svoju štruktúru. Črevá nedokážu vstrebať molekuly cysteínu, 
ktoré boli denaturované teplom; vstrebávajú len cysteíny v ich pôvodnom, nedenaturo-
vanom tvare. Kvôli našim kultúrnym sklonom a nariadeniam FDA (U.S. Food and Drug 
Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA — pozn. prekl.) uvariť alebo 
pasterizovať všetky možné zdroje surových bielkovín sa sústavne ochudobňujeme o 
využiteľný cysteín, čoho následkom je, že máme chronický nedostatok glutatiónu. To je 
jedným z dôvodov, prečo sú oxidačný stres a sprievodné chronické choroby v našej spo-
ločnosti na prudkom vzostupe. Z toho istého dôvodu máme sklony trpieť ochoreniami 
uší a prínosových dutín a hrozia nám aj oveľa nebezpečnejšie invazívne ochorenia. Je 
načase vážne sa pozrieť na to, ako možno bezpečne zahrnúť nedenaturované bielkoviny 
do nášho každodenného jedálnička, či už pôjde o surové mlieko, surové ryby v podobe 
sushi, kyslo-mliečne nápoje, zeleninu, alebo o surové riasy Spirulina a Chlorella, bohaté 
na bielkoviny. 

Je nesmierne dôležité, aby malé bábätká boli plne dojčené, keďže materské mlieko je 
pre ne najbezpečnejším zdrojom nedenaturovaných bielkovín. Umelé mlieka nie sú sku-
točnou náhradou. Neprekvapia preto vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že dojčenie znižu-
je riziko bakteriálnych ochorení dojčiat. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9310540 ) 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9169183 ) 

Glutatión však nefunguje sám o sebe. Na správne fungovanie potrebuje iné živiny, ako 
napr. vitamín C. Preto je úplne nevyhnutné, aby naša strava bola celkovo bohatá na ta-
kéto živiny. Niektoré vážne komplikácie vírusových ochorení, ako napr. slepota z osý-
pok, sú spôsobené chronickým nedostatkom vitamínu A, ktorého nedostatočné zásoby 
sa ešte viac vyčerpávajú v priebehu ochorenia. Vitamín D je absolútne nevyhnutný pre 
fungovanie imunitného systému. Dobrými zdrojmi vitamínov A a D v potrave sú živo-
číšne potraviny z trávou kŕmených zvierat, ako napr. maslo alebo pečeň, olej z fermen-
tovanej treščej pečene a zdrojom vitamínu D je aj slnečné žiarenie. V Prílohe uvádzam 
zdroje zásadných informácií o druhu výživy, ktorý potrebujeme denno-denne, aby sme 
sa uchránili pred chorobami. 

Prišli sme do bodu, kedy musíme učiniť vedomé rozhodnutie: buď budeme bojovať v 
nekonečnej vojne s baktériami a vírusmi pomocou očkovania, čoho následkom budú 
pridružené škody v podobe alergií, poškodení zdravia, spôsobených očkovaním, a niče-
nia prirodzenej imunity, alebo budeme naše telá jednoducho dobre živiť a udržiavať v 
nich dostatočnú hladinu glutatiónu, ktorá nedovolí mikróbom ohrozovať naše životy. 
Rozhodnutie je na Vás. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9310540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9169183


XIII. Prečo je homeopatia lepšia než Paralen ® 

V 12. kapitole sme sa naučili, aký je glutatión dôležitý pre naše zdravie a pre odolnosť 
voči invazívnym bakteriálnym ochoreniam. Ak by sústavne nízke dodávky použiteľných 
stavebných materiálov pre výrobu glutatiónu v štandardnom americkom jedálničku ne-
stačili, možno použiť voľno-predajný medikament, ktorý nás glutatiónu nadobro zbaví: 
paracetamol (acetaminofén), známy pod mnohými značkami, najčastejšie ako Paralen® 
(ale aj Panadol®, Coldrex®, Tylenol® ai.). 

V pečeni sa 10% až 20% paracetamolu premení na prudko jedovatý reaktívny meta-
bolit, zvaný N-acetyl-p-benzochinón-imín, skrátene NAPQI. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21296090) 

 
NAPQI viaže glutatión a vylučuje sa s ním. Ak sa prostredníctvom NAPQI vyčerpajú 

všetky zásoby glutatiónu z pečene, nastane fatálne poškodenie pečene kvôli akútnemu 
oxidačnému stresu v bunkách pečene. Preto použitie paracetamolu na úľavu od nepo-
hodlia imunitnej odpovede (vyvolanej buď prirodzeným ochorením alebo očkovaním) 
môže mať vážne nežiaduce dopady, o ktorých Vám lekári nepovedia, keď predpisujú 
tento inak veľmi „bezpečný“ medikament Vášmu bábätku. Je zjavne veľmi ľahké pre-
dávkovať sa paracetamolom bez toho, že by ste si to vôbec všimli. 

 
Paralen® a ďalšie antipyretiká (medikamenty proti horúčke) sa podávajú deťom 

hlavne na zrážanie horúčky. Neznesieme horúčku u detí, bojíme sa, že spôsobí poško-
denie mozgu alebo smrť. V našom strachu však zabúdame na to, že naše telo má dobrý 
dôvod na tvorbu horúčky — je to naša obrana proti skutočným komplikáciám, ktoré by 
mohli spôsobiť poškodenie mozgu alebo smrť, ako sú napr. invazívne bakteriálne cho-
roby alebo jedy. Horúčka vytvorí pre baktérie nepohodlnú teplotu, ktorá obmedzuje ich 
životnosť, zvyšuje tvorbu protilátok a zrýchľuje enzymatické reakcie v pečeni na od-
stránenie jedovatých látok. Keď použijeme medikamenty na zrážanie horúčky, bránime 
obrannému mechanizmu horúčky bez toho, že by sme odstránili jej príčinu. Použitie 
týchto medikamentov navyše vytvára dodatočnú toxickú záťaž, s ktorou sa treba vyspo-
riadať použitím životne dôležitých ochranných živín, ako napr. glutatiónu. Preto tieto 
medikamenty imunitnému systému veľmi sťažujú vysporiadanie sa s nákazami. 

 
Je tu nejaký spôsob, ako liečiť horúčku bez hádzania polien pod nohy imunitnému 

systému? Áno, je. Možno to urobiť pomocou homeopatie. V Indii bola vykonaná rando-
mizovaná skúška, porovnávajúca účinky konvenčných medikamentov proti horúčke 
(antipyretiká) a bolesti (analgetiká) s homeopatickou liečbou u nákaz uší (akútny zápal 
stredného ucha) u detí. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22226309) 

 
Takmer všetky deti (39 zo 40), ktorým boli podávané konvenčné antipyretiká a anal-

getiká, potrebovali po troch dňoch antibiotiká na vysporiadanie sa s nákazami uší. S 
tým silne kontrastoval fakt, že žiadne z 38 detí, ktorým boli podávané homeopatiká, ne-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21296090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22226309


potrebovalo nijaké antibiotiká na zvládnutie svojich nákaz uší. Ich imunitný systém to 
zvládol sám. 

 
Čo je homeopatia a prečo je v liečbe horúčky, bolestí a ďalších početných zdravot-

ných problémov lepšia než konvenčné medikamenty? Homeopatická liečba sa líši od 
konvenčnej v tom, že pracuje spolu s (a nie proti) procesom zotavovania sa z choroby. 
Urýchľuje zotavenie sa. Správne použitá homeopatia poskytuje bezpečnú a účinnú al-
ternatívu pre zvládnutie horúčky a iných akútnych príznakov. Čo tu však treba silne 
zdôrazniť, je, že má byť správne použitá, tzn. podľa princípov homeopatie. Ak sa tak ne-
stane, tak homeopatický liek neprinesie nijakú úľavu a bude jednoducho sklamaním. 
Treba vynaložiť nejaký čas a úsilie na naučenie sa princípov homeopatie a na ich úspeš-
né uplatnenie. Ale akonáhle ich zvládnete, nebudete mať žiadny dôvod na návrat ku 
konvenčnej farmakológii (viď Prílohu pre zdroje informácií o homeopatii). Rodičom 
odporúčam spoľahnúť sa na pomoc profesionálneho klasického homeopata vo výbere 
toho správneho lieku pre ich dieťa pri akejkoľvek akútnej chorobe. 

 
Homeopatii je upierané postavenie legitímnej vedy na základe skutočnosti, že nero-

zumieme, ako vlastne homeopatické lieky fungujú. Sú pripravované špeciálnym postu-
pom tzv. potencovania — pretrepávania a riedenia až do tej miery, že v nich sotva zos-
tane vôbec nejaká molekula látky, z ktorej sú odvodené. Farmakologicky založené 
zmýšľanie nedokáže pochopiť, ako by takýto roztok mohol vôbec mať akýkoľvek biolo-
gický účinok. Napriek tomu je však homeopatia založená na dôkladnom pozorovaní, 
odvodzovaní a overovaní si jej princípov — čo si viac priať od legitímnej empirickej ve-
dy? Mnohí ľudia označujú homeopatickú liečbu len za psychologické placebo. Napriek 
tomu však účinok homeopatickej liečby nad rámec placebo efektu bol doložený ako u 
detí (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12634583), tak aj u pokusných zvierat 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10484829).  

 
Prečo potom naďalej lipneme na našich obmedzených farmakologických predstavách 

aj napriek týmto dôkazom? Je načase konečne si priznať, že povaha uzdravovania sa je 
oveľa zložitejšia, než sa biomedicínska veda v jej súčasnom rozsahu vôbec môže pokú-
siť vysvetliť. 

 
 

XIV. Rozhodovanie sa o očkovaní 

 Keď sa rozhodujete o očkovaní svojich detí, preskúmajte každú chorobu zvlášť a 
hľadajte odpovede na tieto otázky: 

a. Bol už pôvodca ochorenia vyhubený? 
 

b. Máva daná choroba u detí mierny priebeh? Oplatí sa jej vôbec predchádzať? 
 

c. Ak je životne dôležité predchádzať danej chorobe, jestvujú nejaké opatrenia, kto-
ré sú bezpečnejšie a účinnejšie než očkovanie? 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12634583
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10484829


d. Jestvujú dostatočné vedecké dôkazy, že sa očkovaním nielen tvoria protilátky, ale 
sa ním skutočne predchádza danej chorobe? 
 

e. Ak áno, je krátke trvanie očkovaním vytvorenej ochrany na prospech či nepros-
pech Vášho dieťaťa, ak by bolo zaočkované teraz? 
 

f. Ak sa rozhodnete očkovať, je Vaše dieťa v dobrom zdravotnom stave v čase očko-
vania? 
 

g. Viete, ako rozpoznať a hlásiť nežiaduce účinky očkovania? 
 

 
Ak sa Vaše dobre informované rozhodnutie o očkovaní líši od povinného očkovania v 

štáte, v ktorom žijete, budete musieť vyriešiť zopár ďalších problémov. 
V prvom rade si potrebujete nájsť detského lekára, ktorý podporuje Vaše rozhodnutia o 
očkovaní. Niektorí detskí lekári odmietajú prijať neočkované dieťa do svojej starostli-
vosti, alebo pomocou zastrašovania vyvíjajú na rodičov tlak. 

 
Jednou z najčastejšie používaných zastrašovacích taktík je údajné narušenie kolektív-

nej imunity. Lekár povie rodičom, že neočkované deti „parazitujú“ na kolektívnej imuni-
te, vytvorenej očkovanými deťmi, a ohrozujú svoje okolie. Žiaľ, tento problém sa potom 
neprávom stáva zdrojom sporov medzi rodinami s protichodnými názormi na očkova-
nie. 

 
Pravdou je, že pre drvivú väčšinu prenosných vírusových ochorení nie je v USA žiad-

na kolektívna imunita. Kolektívna imunita jestvuje len ak podiel jedincov nenáchylných 
nakaziť sa daným vírusom presahuje 68%. Pretože živé oslabené vírusové vakcíny sú 
bežne podávané len dvakrát — v 2. a 5. roku života (na Slovensku v 2. a 11. roku života 
— pozn. prekl.) — a ochranný účinok týchto vakcín vyprchá po 3 až 5 rokoch, len očko-
vané deti do 8 až 10 rokov sú odolné voči príslušným vírusovým ochoreniam. Zvyšok 
(vrátane dospelých) je náchylný ochorieť, s výnimkou tých, čo danú chorobu prirodze-
ne prekonali. Deti do 10 rokov nepredstavujú 68% celého obyvateľstva. Preto očkova-
nie či neočkovanie všetkých detí v USA nepredstavuje pri pokuse „udržať“ nejestvujúcu 
kolektívnu imunitu nijaký rozdiel. 

 
Absencia epidémií vírusových ochorení v USA je spôsobená absenciou domáceho 

zdroja nákazy, nie kolektívnou imunitou. Sporadické menšie epidémie, typicky na uni-
verzitách, nastávajú vďaka nákaze, dovezenej zo zahraničia. V čase, keď deti idú na vy-
sokú školu, je ochranný účinok vakcín, podaných v ranom detstve, dávno preč. Preto ak 
sa raz dosiahne vyhubenie vírusu v rámci danej krajiny, masové očkovanie detí sa stáva 
zbytočným — nezabraňuje sporadickým epidémiám, dovezeným zo zahraničia. 

 
Ďalej potrebujete využiť príslušné zákonné výnimky z očkovania pre potreby škol-

skej dochádzky (na Slovensku nie sú na vstup do školy vyžadované žiadne očkovania — 
pozn. prekl.). Vďaka tomu Vaše starostlivo zvážené rozhodnutia o očkovaní nebudú 



zmarené štátom. Okolo 20 štátov USA v súčasnosti povoľuje výnimky z očkovania z filo-
zofických dôvodov a 48 ponúka náboženské výnimky z očkovania (viď Prílohu pre 
zdroje o výnimkách z očkovania). 

 
A nakoniec sa môžete stretnúť s tlakom a nevôľou voči Vašim rozhodnutiam o očko-

vaní zo strany Vašich priateľov a príbuzných, ktorí sú stále domotaní očkovacou propa-
gandou. Dajte si námahu dovzdelať ich. Keď si budú vedomí ilúzie očkovania, snáď sa 
pridajú na Vašu stranu. 

 
 
Doslov 

 Prečo sme uviazli pri tomto zastaranom a násilníckom lekárskom zákroku — pri oč-
kovaní? Prečo sa z toho nevieme vymotať a začať skúmať bezpečnejšie a účinnejšie 
spôsoby predchádzania chorobám? 

Pravdou je, že vedci v USA nemajú slobodu vykonávať taký výskum, aký považujú za 
dôležitý. Môžu vykonávať len taký výskum, ktorý za dôležitý považuje vláda. Tento sys-
tém vznikol skrz mechanizmy financovania, ktoré sú v rukách NIH (National Institutes 
of Health = Federálny výskumný ústav zdravotnícky v USA — pozn. prekl.), čo je federálna 
inštitúcia, narábajúca s peniazmi daňových poplatníkov. Vedecké poradné výbory v NIH 
rozhodujú, ktoré smery výskumu budú financované. Jednotliví vedci potom môžu podať 
žiadosť o grant a zosúladiť ciele svojich projektov so smerom, ktorý udáva NIH. 

Ak sa výbory v NIH rozhodnú, že je politicky nekorektné študovať poškodenia zdra-
via, spôsobené očkovaním, tak nepridelia grant nijakému projektu, ktorý niečo také na-
vrhuje, bez ohľadu na jeho vedeckú oprávnenosť. Ak sa rozhodli, že vývoj nových vak-
cín je to, čo svet potrebuje, tak peniaze daňových poplatníkov v USA budú nasmerované 
doň, dokonca aj keď sa dané choroby v USA vôbec nevyskytujú. 

Platy biomedicínskych výskumníkov na univerzitách a lekárskych fakultách v USA 
pochádzajú hlavne z grantov NIH. Preto má získavanie grantov pre živobytie vedca kľú-
čový význam. To znamená, že človek je obmedzený len na robenie takého výskumu, 
ktorému s najvyššou pravdepodobnosťou bude pridelený grant. 

Počas môjho postgraduálneho štúdia som navštevovala seminár o písaní úspešných 
žiadostí o grant. Bolo nám jasne povedané, že granty, ktoré dostanú vo financovaní naj-
vyššiu prioritu, sú tie, čo navrhujú skúmanie už dostupných lekárskych postupov a vý-
robkov na liečbu ďalších chorôb. Povedzme, že jestvuje medikament X na liečbu choro-
by Y, a my teraz budeme skúmať ten istý medikament X, či sa nedá použiť aj na liečbu 
choroby Z. Týmto spôsobom sú biomedicínski výskumníci zneužívaní ako lacná pracov-
ná sila pre rozširovanie trhov pre farmaceutické medikamenty. To je náš status quo. 

Výskum, ktorý sa pokúsi tento status quo prelomiť a otvoriť nové smery, nebude mo-
dernou biomedicínskou vedou v USA vypracovaný, ak sú vedci závislí na financovaní od 
NIH. Aby sa toto zmenilo, potrebujeme súkromné financovanie vedy, ktoré bude radi-



kálne odlišné od súčasných mechanizmov financovania. Mali by sme nechať vedcov — a 
nie byrokratov — robiť vedu. 

Ak chceme pestovať vedu, ktorá nám dá pravé porozumenie prirodzenej imunite a 
zabezpečí vhodné uplatnenie týchto poznatkov v predchádzaní chorobám, tak spojme 
svoje sily a umožnime to spolu ako spoločnosť!  

 
Príloha 

Vedecké a lekárske databázy 

 PubMed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Databáza abstraktov (zhrnutí) biomedicínskych článkov a vedeckých prehľadov Fe-
derálnej lekárskej knižnice v USA (US National Library of Medicine). Môžete v nej nájsť 
s očkovaním súvisiace články vložením príslušných kľúčových slov. 

 Google Scholar 

http://scholar.google.com/ 

Google Scholar zahŕňa PubMed i ďalšie zdroje vedeckých informácií. Je to ľahko pou-
žiteľná alternatíva k PubMed-u. 

 Klinické skúšky 

http://clinicaltrials.gov/ 

Oficiálna stránka amerických klinických skúšok. Skúšky vakcín možno nájsť vložením 
príslušných kľúčových slov. Môžete tu nájsť podrobnosti o skúškach vakcín: ktoré veli-
činy sú skúmané, kritériá pre stanovenie kontroly placebom, počet účastníkov atď. 

  

Analýza vakcín (webové stránky a knihy) 

Inside Vaccines (Pozadie vakcín) 

http://insidevaccines.com/wordpress/ 

Blog, ktorý podrobne skúma skúšky vakcín a s očkovaním spojené články, komentuje 
(ne)platnosť záverov o bezpečnosti, účinnosti a potrebnosti očkovania. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://scholar.google.com/
http://clinicaltrials.gov/
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Beyond Conformity (Neísť s davom) 

http://www.beyondconformity.org.nz/ 

Webová stránka, zasvätená poskytovaniu širších informácií o očkovaní a zdravotníc-
tve, než nás konvenčné lekárske zdroje sú ochotné informovať. 

Ian Sinclair: „Vaccinations: the Hidden Facts“ („Utajené fakty o očkovaní“) 

Ian Sinclair odhaľuje historické dôkazy o štatistikách prenosných ochorení a ich ma-
nipulácii predstaviteľmi verejného zdravotníctva. Jeho kniha vrhá veľký tieň pochyb-
nosti na bežné presvedčenie o účinnosti očkovania pri vykynožení chorôb. 

 Raymond Obomsawin, Ph.D.: „Immunization graphs: natural infection disease declines; 

immunization effectiveness; and immunization dangers“ („Grafy o očkovaní: prirodzené po-
klesy prenosných ochorení, účinnosť očkovania a riziká očkovania“) 

http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/Immunization%20Graphs
%20PPT%20-%20RO%202009.pdf 

Tento dokument obsahuje grafy niektorých štatistík prenosných chorôb z čias pred 
očkovaním, korelácií medzi úmrtnosťou na choroby a nedostatočnou výživou, ako napr. 
skorbut, nedostatočnej účinnosti niektorých vakcín a vyššom výskyte chronických de-
generatívnych chorôb u očkovaných v porovnaní s neočkovanými. 

  

Zákony o očkovaní, výnimky z očkovania a bezpečnosť očkovania 

Louise Habakus, Mary Holland: „Vaccine Epidemic“ („Epidémia očkovania“) 

Táto kniha bola napísaná mnohými odborníkmi na právo, medzinárodné vzťahy, me-
dicínu a rodičmi. Odhaľuje protiústavnosť povinného očkovania v USA a predstavuje 
osobné príbehy obetí očkovania. Louise Habakus a Mary Holland sú tiež spoluzaklada-
teľkami Strediska pre osobné práva (Center for Personal Rights), organizácie, ktorá 
podporuje individuálnu voľbu v očkovaní. 

http://www.centerforpersonalrights.org 

 Vaccination Liberation (Oslobodenie od očkovania) 

http://www.vaclib.org/exemption.htm 

Táto stránka poskytuje podrobné informácie o súčasných možnostiach uplatniť si 
výnimky z očkovania v tom-ktorom štáte USA. 
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National Vaccine Information Center (NVIC; Federálne informačné centrum o očkovaní v 

USA) 

http://www.nvic.org/ 

NVIC poskytuje aktuálne informácie o bezpečnosti očkovania a zákonoch, súvisiacich 
s očkovaním (týka sa len USA). 

 Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS; Systém pre hlásenie nežiaducich účinkov 

očkovania v USA) 

http://www.medalerts.org/ 

Databáza VAERS je založená na dobrovoľných hláseniach nežiaducich účinkov očko-
vania. Odhaduje sa, že len menej než 10% nežiaducich účinkov je hlásených. Táto data-
báza predstavuje celú škálu možných nežiaducich účinkov spojených s očkovaním. Nie-
ktoré vážne nežiaduce účinky sú uvedené aj na príbalových letákoch vakcín. 

  

Homeopatia a výživa 

 Amy Lansky, Ph.D.: „Impossible Cure“ („Nemožná liečba“) 

Táto kniha poskytuje základný úvod do rozsahu a cieľov homeopatického prístupu 
ku zdraviu a opisuje cestu jednej rodiny k prekonaniu choroby pomocou homeopatie. 

 Miranda Castro, R.S.Hom.: „The Complete Homeopathy Handbook“ („Kompletná príručka 

homeopatickej liečby“) 

http://www.dary-zivota.sk/dary-zivota/eshop/0/3/5/17-Kompletni-prirucka-
homeopaticke-lecby 

Dôležitou zásadou pri predpisovaní homeopatík je výber jediného lieku, ktorý najlep-
šie zodpovedá zdravotnému stavu pacienta. Tento výstižný praktický sprievodca po-
máha vybrať správny liek ako prvú pomoc a na liečbu akútnych chorôb. 

 Weston A. Price Foundation (Nadácia Westona A. Pricea) 

http://www.westonaprice.org 

Weston Price, zubár a antropologický výskumník, skúmal tradičnú výživu mnohých 
primitívnych a modernizovaných kultúr po celom svete. Jeho výskum ho viedol k for-
mulovaniu zásad výživy, ktoré majú za následok dobré zdravie ľudí. Nadácia Westona 
A. Pricea (WAPF) je studnicou jeho hodnotného poznania. 

  

http://www.nvic.org/
http://www.medalerts.org/
http://www.dary-zivota.sk/dary-zivota/eshop/0/3/5/17-Kompletni-prirucka-homeopaticke-lecby
http://www.dary-zivota.sk/dary-zivota/eshop/0/3/5/17-Kompletni-prirucka-homeopaticke-lecby
http://www.westonaprice.org/


Ramiel Nagel: „Healing Our Children“ („Uzdravovanie našich detí“) 

Táto kniha vysvetľuje princípy výskumu Westona A. Pricea slúži ako praktický sprie-
vodca pre výber výživných potravín pre rodičov a deti. 
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