
Dieťa 9 |  2013

: rodina a zdravie :

Diskusia o bezpečnosti vakcín sa zvyčajne 
nezaobíde bez témy podozrivých chemikálií. 
Niektoré z nich sú známe ako neurotoxíny, 
napríklad hliník, ortuť, formaldehyd, neomy-
cín, a potenciálne aj toxoidy (oslabené toxíny) 
záškrtu, tetanu, čierneho kašľa. Takéto obavy 
bývajú zamietnuté tvrdením, že ide o „veľmi 
malé“ množstvá, ktoré „nie sú škodlivé“. Ten-
to argument je dvojtvárny a zavádzajúci: totiž, 
aj keby bola pravda, že tieto látky samy osebe 
nie sú prítomné v škodlivých dávkach (čo je 
ľahko spochybniteľné), vôbec neberie do úva-
hy, že nepôsobia na organizmus každá zvlášť, 
ale ako súčasť vakcínového „kokteilu“. Súčas-
né predpisy a ani regulačné úrady od výrobcu 
vakcíny nevyžadujú, aby preukazoval mecha-
nizmy súčinnosti úplne všetkých chcených 
i nechcených zložiek vakcíny. Preto je táto 
oblasť výskumu značne zanedbaná. Dostupné 
poznatky však stačia na to, aby vzbudzovali 
u vedcov obavy. [1]

Znásobená nepeZpečnosť
Pri rôznych neurotoxínoch sa už preukáza-

lo, že ich spoločný účinok je mnohonásobne 
silnejší než samostatný – ich nebezpečnosť sa 
nesčítava, ale doslova násobí. Napríklad pri 
experimentoch na zvieratách, repelent DEET 
a insekticíd permetrín v dávkach, ktoré samo-
statne ešte nemajú pozorovateľné nežiaduce 
účinky, mali spoločne už badateľné nežiadu-
ce účinky, a po pridaní ďalšieho neurotoxí-
nu v malej dávke už boli následky rovnakého 
typu, aké dokážu spôsobiť takmer smrteľné 
dávky týchto látok. [2] 

Posuňme sa bližšie k vakcínam: Schubert 
a kolektív podali potkanom dávku ortute, 
ktorá sama stačila na usmrtenie 1 % z nich. 
Potom z tejto dávky použili jednu dvadsati-
nu a pridali dávku olova, ktorá by sama osebe 
zabila 1 % potkanov. Na ich údiv, takáto kom-
binácia bola 100-percentne smrteľná. Možno 
teda povedať, že spoločný účinok bol najme-
nej stonásobný. [2] 

Pri znalosti týchto faktov, ubezpečovanie 
o „nízkej“ dávke ortute vo forme thimero-
salu, obsiahnutej donedávna v povinných 
vakcínach, ba ani súčasnej „zvyškovej“ 
dávke, nie sú dôvodom na spokojnosť. 
Najmä, keď vezmeme na vedomie množ-
stvo ďalších zložiek vakcíny, s ktorými 
môže synergicky pôsobiť, napríklad 
s hydroxidom hlinitým a fosforečnanom 
hlinitým, používanými ako vakcínové ad-
juvans. Ortuť je pritom zvláštna tým, že 
nielenže sama osebe je vysoko toxická, 
ale zhoršuje toxicitu ktoréhokoľvek iného 
neurotoxínu.

Prelomový experiment v tomto smere 
urobil Dr. Haley, ktorý skúmal účinky nie-
ktorých zložiek vakcín na kultúry neurónov. 

Vakcíny obsahujú viacero podo-
zrivých zložiek. Málo sa vie o ich 
samostatnom pôsobení na orga-
nizmus dieťaťa, no ešte menej o ich 
spoločnom pôsobení. Dostupný 
výskum ukazuje, že nebezpečnosť 
týchto látok je omnoho väčšia, keď 
pôsobia v kombináciách.
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Dr. Haley upozorňuje na ďalšie štúdie, kde 
autistické deti, ako aj pacienti s Alzheimero-
vou chorobou, majú paradoxne nízky obsah 
ortuti vo vlasoch a nechtoch, čo však nie je 
dôkazom jej bezpečnosti, ale skôr dôkazom, 
že títo zraniteľní ľudia trpia neschopnosťou 
vylúčiť ortuť, zrejme kvôli deficitu dôležitého 
antioxidantu glutationu. [5]

Ako nášľApné míny
Situáciu komplikuje fakt, že vakcíny môžu 

obsahovať aj zvyškové množstvá kontaminan-
tov, ako sú olovo alebo kadmium. Samy ose-
be možno nie sú škodlivé, no aký môžu mať 
vplyv na toxicitu ostatných zložiek vakcíny? 
Viaceré zložky vakcíny vrátane hliníka a poly-
sorbátu 80 spriechodňujú hematoencefalickú 
(mozgovo-krvnú) bariéru a uľahčujú tak prie-
nik neurotoxínov priamo do mozgu. Ďalšou 
komplikáciou sú toxíny, ktorým sme odma-
lička vystavení v životnom prostredí, a dieťa 
aj od svojej matky (a to aj dojčením), naprí-
klad aj podľa množstva jej zubných amalgá-
mov. Popri uvedených bežných antibiotikách 
a prostriedkoch proti hmyzu, účinok neuroto-
xínov zhoršuje aj fajčenie [6], fluoridy (napr. 
zo zubnej pasty) [7], ako aj všadeprítomné 
polychlórované bifenyly (PCB) [8] a, samo-
zrejme, ťažké kovy.

Ako teda pôsobí tento „neurotoxický kok-
teil“ na dieťa, ktorého mozog je v krehkom 
štádiu prudkého vývoja? To presne nevieme. 
Pre viaceré zložky neexistujú úplné toxikolo-
gické informácie ani samostatne a o synergic-
kých normách môžeme zatiaľ len snívať. Je 
však úplne jasné, že na každé dieťa zapôsobí 
očkovanie odlišne, v závislosti od mnohých 
vplyvov, akým je alebo bolo v minulosti vy-
stavené.

Spracoval Mgr. Peter Tuhársky
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koncentrácia hydroxidu hlinitého 500 nM 
a thimerosalu 50 nM sama osebe nespôso-
bovala ešte výrazné odumieranie neurónov 
do 6 hodín, spoločne ich však zabili až 60 %  
Porovnanie s anorganickou ortuťou uká-
zalo, že thimerosal bol toxický už vo svojej 
organickej forme, po 12-tich hodinách sa 
však transformoval na anorganickú ortuť 
a spôsobil ďalšie odumieranie, čo významne 
dopĺňa zistenia Burbacherovho tímu (pozri 
minulú časť seriálu). Toxicitu thimerosalu 
zhoršoval aj neomycín, pretože v bunkách 
blokuje proces detoxikácie ortute. Neomy-
cín je antibiotikum a používa sa pri výrobe 
vírusových vakcín ako prevencia bakteriál-
nej kontaminácie. okrem toho je súčasťou 
lokálnych antibiotických prípravkov ako Fra-
mykoin, Pamycon a podobne. Aj iné antibio-
tiká môžu mať podobný účinok. [5] opäť sa 
raz ukazuje, že očkovať choré dieťa, dojčené 
dieťa chorej matky alebo kombinovať rôzne 
vakcíny, nemusí byť najlepší nápad.

Dr. Haley zistil ďalšiu pozoruhodnú vec 
– mužský pohlavný hormón testosterón 
sám osebe zvyšoval smrteľnosť uvedenej 
dávky thimerosalu až na 100 %. ako to sú-
visí s faktom, že autizmus 4-krát častejšie 
postihuje chlapcov než dievčatá?

Mnoho z týchto látok má schopnosť ku-
mulácie v organizme, a aj keď nespôsobia 
hneď viditeľné príznaky, môžu ako nášľap-
né míny čakať na svoju príležitosť, aby 
po prieniku ďalších toxínov do tela pre-
javili svoju spoločnú silu. Schopnosť jed-
notlivého dieťaťa, vyrovnať sa s toxickou 

záťažou, je navyše ovplyvnená aj hladinou 
vitamínov a ďalších antioxidantov, stopo-
vých prvkov atď. a nemôžeme vynechať ani 
dedičnú výbavu, ktorá je vážnym dôvodom 
na opatrnosť v prípade, že sa u niekoho 
v blízkej rodine vyskytli výrazné nežiaduce 
účinky očkovania.
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