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tlaku a riziku infarktu a mozgovej porážky. Základom zdravej 
stravy, ktorá nás chráni pred vysokým krvným tlakom, je zvýšená 
konzumácia ovocia a zeleniny. Taktiež treba na minimum znížiť 
príjem soli. Lekári odporúčajú do 5 gramov denne, pričom dnes 
prijímame dvojnásobok. V takmer všetkých jedlách sa nachádza 
soľ, preto ich už netreba prisáľať (napríklad aj chlieb a pečivo, 
maslo, nátierky atď., všade je už soľ pridaná).
 Znížte nadváhu – dbajte na udržiavanie svojej primeranej 
hmotnosti. Ľudia s nadváhou potrebujú viac obiehajúcej krvi 
na zásobovanie orgánov. Tukové tkanivo samo „vyrába“ látky, 
ktoré zvyšujú krvný tlak, tuk poškodzuje cievy – zvyšuje sa ich od-
por. V tehotenstve by ste nemali pribrať viac ako 12 kg, moderné 
teórie hovoria len o 8 kg.
 Pozor na lieky – ak máte predispozíciu na vysoký krvný tlak, 
dajte pozor aj na užívanie liekov proti bolesti a hormonálnej an-
tikoncepcie.
 Zákaz alkoholu aj fajčenia – oboje ničí cievy a prispieva k zvy-
šovaniu krvného tlaku.
 Chráňte si obličky – dbajte na pitný režim, obmedzte príjem 
soli a keď máte podozrenie na akékoľvek ochorenie močových ciest, 
ihneď vyhľadajte lekára, aby neprešlo do chronického štádia a ne-
poškodilo aj obličky. Obličky regulujú krvný tlak a pacienti s cho-
robami obličiek majú preto aj problémy s vysokým krvným tlakom.

VYHÝBAJTE SA STRESU
Málokto si uvedomuje, ako veľmi nám škodí stres a v prípade teho-
tenstva škodí aj nášmu dieťatku. Keď sme nahnevaní, nenadarmo sa 
hovorí „toto mi zdvihlo tlak“.

Pri strese sa reflexne zužujú cievy, zvyšuje sa krvný tlak aj tep. Keď 
stres pôsobí dlhodobo, cievy sa namáhajú a to môže spôsobiť poruchu 
mechanizmov, ktoré v tele udržiavajú rovnováhu krvného tlaku. Pozor 
si treba dať nielen na akútny emocionálny stres, ktorý súvisí s okam-
žitým vzostupom krvného tlaku a niekedy môže človeku privodiť až 
infarkt, ale aj na chronický dlhotrvajúci stres, ktorý sa zase spája s pre-
trvávaním zvýšených hodnôt krvného tlaku.

„V psychologickej literatúre je dávno známy pojem tzv. hypertenznej 
osobnosti. Títo ľudia sa vyznačujú úzkosťou, hnevom, sú zameraní 
na výkon a často potláčajú svoju hnevlivosť. Z hľadiska vysokého 
krvného tlaku je nevhodný aj typ správania, ktorý zahŕňa súťaživosť, 
netrpezlivosť, zodpovednosť, orientáciu na vysoký pracovný výkon, 
neustály časový tlak a tiež hnev a hnevlivosť. Nebezpečný je najmä 
hnev obrátený dovnútra, teda ten, ktorý potláčame zo spoločen-
ských dôvodov. Lepšie je hnev odventilovať von, ale treba to urobiť 
kultivovane,“ upozorňuje psychologička PhDr. Pavla Nôtová.

Podľa jej slov psychologických metód ovplyvňovania stresu a tým aj 
vysokého krvného tlaku je viac. Patria sem napríklad relaxačné metó-
dy, techniky zvládania stresu, biofeedback, prelaďovacie činnosti a iné.

Monika Bothová
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1
KONGRES 
O AUTOIMUNITE

PRELOMOVÉ 
POZNATKY 
O HLINÍKU

V dňoch 6. až 10. apríla 2016 sa v Lipsku (Nemecko) 
uskutočnil 10. medzinárodný kongres o autoimunite. 
Jeho dcérskym podujatím bolo 4. medzinárodné 
sympózium o vakcínach. Priblížime si obsah prednášok.

V našom seriáli sme už informovali o vedeckej konferencii v Nice 
v roku 2014, kde špičkoví odborníci prednášali o najnovších 
poznatkoch vedy o autoimunitných ochoreniach spôsobených 
očkovaním (Dieťa 5/2014). [1] Čas však beží a k dispozícii sú 
prednášky z ďalšieho ročníka tohto významného podujatia, ktoré 
sa uskutoční raz za dva roky. Na ich základe, po doplnení už 
publikovanými informáciami, sa pozrieme, aké novinky za ten 
čas priniesol vedecký výskum.

TOXICITA
Profesor Christopher Exley (Univerzita v Keele, Spojené kráľov-
stvo) patrí medzi najvýznamnejších svetových odborníkov na to-
xicitu hliníka. Na konferencii uviedol prácu svojho tímu ohľadom 

toxicity hliníkových adjuvansov používaných vo vakcínach. 
Treba si uvedomiť, že toxicita je v podstate princípom ich 
činnosti a zároveň je aj príčinou lokálnych reakcií v mieste 
vpichu (bolesť, začervenanie, opuch, absces). Keď priznáme 
tento fakt, zvýšenú pozornosť si zaslúži otázka, aké ďalšie me-
nej známe dôsledky môže táto toxicita mať. Čo sa vlastne deje 
po vpichu vakcíny a prečo vznikajú nežiaduce účinky? Hoci 
v tomto roku si pripomíname 90. výročie objavu hliníkových 
adjuvansov, stále máme len matnú predstavu o mechanizme 
ich účinku. Farmaceutický výskum sa dosiaľ zameriaval skôr 
na maximalizáciu ich účinku z hľadiska schopnosti adsorbovať 
cieľový vakcínový antigén a vyvolať imunitnú odpoveď Th2 
merateľnú tvorbou protilátok, avšak deje, ktoré nastanú medzi 
podaním vakcíny a tvorbou protilátok, a ďalší osud adjuvansov 
v ľudskom tele, sú stále zahalené rúškom tajomstva.

V komunikácii s európskou i americkou agentúrou pre lieky, 
ako aj s výrobcami vakcín profesor Exley zistil pozoruhodnú 
vec: neexistujú klinicky schválené hliníkové adjuvansy, exis-
tujú len klinicky schválené vakcíny! Používanie adjuvansov 
ako „placeba“ v klinických skúškach kritizuje už dlhodobo, 
pretože sa tým deformuje obraz o bezpečnosti [2] (pozri tiež 
Dieťa 6/2016).

Profesor Exley bol pravdepodobne prvým vedcom, ktorý upo-
zornil na fakt, že existuje niekoľko používaných typov hliníkových 
adjuvansov, ktoré majú veľmi rozdielne vlastnosti a biologický úči-
nok, no vedecké práce často tieto rozdiely nerešpektujú. [3] Nový 
výskum sa zameral práve na tieto odlišnosti.
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Adjuvans ani zďaleka nie je homogénny, 
v skutočnosti je zmesou rôzne veľkých zá-
kladných častíc a ich zhlukov (agregátov). 
V ďalšom texte ich súhrnne nazveme ako 
častice. Adjuvans sa v roztoku čiastočne roz-
púšťa. Táto zmes podlieha ďalším zmenám 
po prieniku do medzibunkového priestoru. 
[4] Tím profesora Exleyho preukázal pomo-

cou modelu THP-1, že zastúpenie jednotli-
vých veľkostí častíc (angl. Particle Size Dis-
tribution – PSD) je kľúčovým parametrom, 
ktorý určuje spôsob rozlišovania a spraco-
vania adjuvansu imunitným systémom. [5] 
Touto témou sa mimochodom nezávisle 
zaoberal výskum na Univerzite v Austine 
v Texase. [6]

Počas 24 hodín prenikajú ako prvé 
monocyty (imunitné bunky) a ich aktivita 
prevláda počas prvých 24 hodín. V prvom 
štádiu veľkosť častíc predurčuje Adju-Phos®, 
aby bol pohlcovaný viac než Alhydrogel®. 
Lenže Adju-Phos® je výrazne cytotoxický, 
už pri nízkej koncentrácii 2,5 μg/ml zabije až 
30 percent imunitných buniek do 24 hodín, 
pri 100 μg/ml, čo je v porovnaní s vakcínami 
stále mierna koncentrácia, zabíja až 50 per-
cent, čím výrazne spomaľuje pohlcovanie.
Pravdepodobne je to dôsledok lepšej roz-

pustnosti Adju-Phos®, amorfnej látky, z kto-
rej sa ľahko uvoľňujú toxické ióny Al3+. Tento 
proces zabíja nielen okolité bunky, ale aj imu-
nitné bunky, ktoré pohltili čiastočky adjuvan-
su. Po fagocytóze sa totiž spúšťa proces zvaný 

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Doktorka Emma Shardlowová (Univerzita v Keele), členka tímu, rozvinula podrobnosti 
o rozdieloch hliníkových adjuvansov.
 Alhydrogel® (koloidný roztok oxyhydroxidu hlinitého) pozostáva typicky z kryštalic-
kých nano ihiel veľkosti 4,5 × 2,2 × 10 nm. Rozptyl veľkosti výsledných častíc je mierny, 
priemerná veľkosť častíc je 1 μm. Alhydrogel® má pozitívny zeta potenciál (povrchový 
náboj), takže vykazuje afinitu k negatívne nabitým proteínom. V prostredí tela sa však 
náboj mení na negatívny. [3]
 Adju-Phos® (hydroxyfosforečnan hliníka) je značne odlišný – nekryštalizuje, základ-
nými časticami sú amorfné platničky bežnej veľkosti 15-50 nm, má však značné zastúpenie 
väčších výsledných častíc a veľkú rôznorodosť. Priemerná veľkosť častíc je 3 μm. Adju-
-Phos® má negatívny náboj.
 Imject™ Alum je zmes amorfných doštičiek hydroxyuhličitanu hlinitého a nanokryštá-
likov hydroxidu horečnatého. Priemerná veľkosť častíc je menej než 1 μm. Imject™ Alum 
má negatívny náboj. Nepoužíva sa vo vakcínach, no keďže je lacný a dostupný, s obľubou sa 
používa vo výskumoch namiesto skutočných adjuvansov. Táto praktika je chybná, pretože 
ako preukázal prof. Exley, jeho vlastnosti sa od nich diametrálne líšia.

Dôsledok je šokujúci – experimentálne 
práce, ktoré mali zodpovedať otázky 
bezpečnosti hliníkových adjuvansov, no 
nerešpektujú ich reálne formy používané 
vo vakcínach, sú podľa profesora Exley-
ho väčšinou bezcenné! Aby to bolo ešte 
jasnejšie: nielenže je poznanie medicíny 
v tejto oblasti stále veľmi neúplné (ako dl-
hodobo upozorňujeme), ale aj to málo, 
čo vieme, je z veľkej časti chybné!

Tento poznatok sa dotýka aj článku tímu 
Marichal et al o úlohe DNA v účinku vakcíno-
vých adjuvansov, o ktorom sme už informovali 
(pozri Dieťa 7/2013); [1][7] ich objav bol bez-
pochyby dôležitým míľnikom poznania, no na-
koľko ho uskutočnili s použitím Imject™ Alum, 
bolo by potrebné hlbšie ho preskúmať aj u re-
álne využívaných kombinácií vakcínových ad-
juvansov. Tím profesora Exleyho potvrdil prí-
tomnosť tohto mechanizmu u Adju-Phos®. [3]

POHLCOVANIE BUNKAMI
Doktor Matthew Mold zhrnul pozorovania, 
ako imunitné bunky typu THP-1 pohlcujú 
jednotlivé typy hliníkových adjuvansov a dok-
torka Shardlowová doplnila podrobnosti 
o tom, aký majú dopad. My si tieto informá-
cie ešte doplníme z vedeckej práce, ktorú tím 
medzičasom publikoval. [5] 

Adjuvansy v telesnom prostredí rýchlo 
menia svoje vlastnosti. Rozpustnosť, zme-
na povrchového náboja a slabé elektrosta-
tické sily medzi adjuvansom a vakcínovým 
antigénom spôsobujú, že môže nastať od-
pojenie antigénu, tým pádom výskyt častíc 
adjuvansu bez antigénu, voľných častíc an-
tigénu, súperenie antigénu s molekulami 
bežnými v prostredí tela atď. Toto nutne 
znamená rozdiely v účinku.
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autofágia (slúži na odbúravanie nefunkčného 
materiálu v zdravých bunkách), ktorý podrobí 
pohltené čiastočky adjuvansu degradácii ky-
selinami (pH4,0 až 4,5), čo zapríčiňuje ďal-
šie uvoľňovanie iónov Al3+, ktoré prenikajú 
do bunkovej plazmy a zničia imunitnú bun-
ku. Nastáva výlev bunkovej plazmy, vrátane 
nestrávených čiastočiek adjuvansu, ako aj 
bunkovej DNA do medzibunkového priesto-
ru (tento proces pred časom opísali Marichal 
et al, pozri aj Dieťa 7/2013). [1][7] Vo výskume 
tímu profesora Exleyho, tento jav je špecifický 
pre Adju-Phos®, nie však pre Alhydrogel®.

Umierajúce bunky uvoľňujú signálne 
látky, ktoré spôsobujú zápalovú reak-
ciu imunitného systému a privolávajú 
na miesto ďalšie a ďalšie imunitné bun-
ky, ktoré sa znovu a znovu snažia pohltiť 
toxické čiastočky adjuvansu. Z hľadiska 
účinku vakcíny je to do istej miery žiaduci 
jav, no je zároveň zrejme hlavnou príči-
nou lokálnych reakcií (bolesti, začervena-
nia, opuchu a tvorby abscesov).

Toxicita je len jedným faktorom, ktorý ob-
medzuje vstrebávanie Adju-Phos®, ďalším fak-
torom je veľkosť jeho častíc. V tomto ohľade je 
Adju-Phos® opäť komplikovaný prípad, pretože 
v prostredí tela nastáva rozdeľovanie jeho častíc, 
takže ich priemerná veľkosť už za 24 hodín kles-
ne z 2,2 μm na 1,8 μm a vzhľadom na veľký roz-
ptyl sa mnoho častíc dostáva mimo optimálnu 
veľkosť pre fagocytózu (0,5 až 5 μm). Deje sa tak 
v skutočnosti veľmi rýchlo – už po jednej hodine 
sa nevhodnými pre fagocytózu stáva 80 percent 
častíc a do 24 hodín až 97 percent.

Dôsledkom je, že Adju-Phos® pretrváva 
v mieste vpichu relatívne najdlhšie, aj 
v čase, keď je Alhydrogel® už dávno „upra-
taný“. Po siedmich dňoch sa miesto vpichu 
pokúsia vyčistiť veľké imunitné bunky – 
makrofágy. Materiál, s ktorým si neporadia 
ani ony, má najväčšiu šancu ostať v mieste 
vpichu dlhodobo. Otázkou, k čomu to 
môže viesť, sme sa už v minulosti zao-
berali (napr. k excitotoxicite, pozri Dieťa 
10/2013) [1] a ešte sa budeme zaoberať.

Alhydrogel® sa správa celkom odlišne. Je 
rovnocenne pohlcovaný pri širokom rozpätí 
koncentrácií 2,5 až 1 000 μg/ml a pri malej kon-
centrácii ani nevykazuje toxicitu. Pri koncentrá-
cii 100 μg/ml už javí mierne známky cytotoxicity 
(zabije 20 percent imunitných buniek), no opti-
málny rozmer častíc a ich zhlukovanie na prie-
mernú veľkosť cca 1,4 μm podporuje dobré po-
hlcovanie. Alhydrogel® je do štyroch dní účinne 
odprataný z miesta vpichu a vnútri imunitných 
buniek putuje do lymfatických uzlín, kde vyvolá 

tvorbu protilátok. Horšie je, že tým sa proces 
jeho presunov nekončí, ako ukázal kolektív 
Khan et al (pozri Dieťa 6/2013). [1] [8]

Imject™ Alum taktiež zaznamenal toxicitu 
a zníženie pohlcovania pri koncentrácii 100 
μg/ml, pri ktorej však, na rozdiel od Adju-
-Phos®, nespôsoboval narušenie cytoplazma-
tickej integrity buniek a únik DNA. Oproti Al-
hydrogel® má slabšiu schopnosť vyvolať tvorbu 
prozápalových cytokínov, slabšiu Th2 imunit-
nú odpoveď s nižšou tvorbou protilátok IgG.

Tieto zistenia majú významný dopad 
na chápanie imunologických procesov. Auto-
ri predpokladajú, že kým Alhydrogel® je pre-
važne pohltený monocytmi, Adju-Phos® skôr 
neutrofilmi, a aj vďaka vysokej cytotoxicite 
aktivuje odlišné imunologické mechanizmy.

Výsledný účinok očkovania na imunitný 
systém bude zásadne závisieť od zlože-
nia zmesi adjuvansov. Koľko výskumu 
sa skrýva vo vnútorných databázach vý-
robcov vakcín? Nebolo by už načase, zá-
konom vyžiadať plné zverejnenie týchto 
informácií, ako to navrhli samotní zástup-
covia farmaceutických firiem už pred 14 
rokmi? (Pozri Dieťa 6/2016.)

Doktor Mold skúmal pohlcovanie adjuvan-
sov aj s naviazaným antigénom (v tomto prípa-
de amyloidným peptidom). Celý výskum tímu je 
doplnený unikátnymi zábermi z elektrónového 
mikroskopu, ktoré ukazujú odlišnosť jednotli-
vých adjuvansov pohltených imunitnými bun-
kami. V diskusii profesor Exley poznamenal, že 
tieto výskumy môžu okrem iného priniesť dôle-
žité informácie k otázke, prečo vývoj vakcín pro-
ti Alzheimerovej chorobe nebol dosiaľ úspešný. 
Vyzdvihol tiež ochrannú funkciu minerálnych 
vôd s obsahom kyseliny kremičitej.

NEUROTOXICITA
Profesorka Josette Cadusseauová (Université 
Paris-Est Créteil) sa ďalej venovala toxicite hli-
níkových adjuvansov. Používajú sa dnes pod-
statne viac než v prvých desaťročiach po ich ob-
jave v roku 1926. Považujú sa za všeobecne bez-
pečné, pretože lokálne reakcie v mieste vpichu 
sú zvyčajne mierne a krátkodobé. Dlhodobá to-
xicita hliníka sa donedávna prakticky nesledo-
vala, odbúravanie sa považovalo za priaznivé 
vďaka prítomnosti kyselín v medzibunkovom 
priestore, no výskum týchto dejov z hľadiska 

skutočných vakcín a skutočných biologických 
systémov, poťažne človeka, prakticky chýbal. 
Nanočasticové imunologicky sprostredkované 
presuny hliníka v organizme boli objavené len 
celkom nedávno (pozri Dieťa 6/2013). [1] [8]

Makrofágová myofascitída (MMF) je závaž-
né autoimunitné ochorenie, prvýkrát opísané 
v roku 1998. Je typické zhlukmi makrofágov 
(imunitných buniek) v mieste predošlého oč-
kovania, ktoré sú plné vakcínových hliníkových 
nanočastíc. S cieľom štúdie MMF, profesorka 
Cadusseauová a jej tím vykonali experimenty 
na myšiach, či už s použitím Alhydrogel® alebo 
bežnej vakcíny (v tomto prípade Engerix® 20 
μl), v rozpätí dávok zodpovedajúcom mierne-
mu očkovaciemu programu i vyššom.

Prvú časť výskumu publikovali v roku 2013 
(pozri Dieťa 6/2013) [1] [8] – pomocou atómo-
vej hmotnostnej spektrometrie zistili, že hliník 
sa najprv rýchlo odbúraval zo svalu, no potom 
sa proces zastavil a 3 týždne po očkovaní sa 
stále 50 percent nachádzalo v mieste vpichu. 
Kládli si otázku, čo sa stane s tou odbúranou 
polovicou – dostane sa vôbec von z tela?

Autori porovnali svoje výsledky so známou 
štúdiou Flarend et al (1997), [9] na zaja-
coch. V tejto štúdii sa počas 4 týždňov mo-
čom vylúčilo len 22 percent fosforečnanu 
hlinitého a 6 percent hydroxidu hlinité-
ho, čo vedie profesorku Cadusseauovú 
k otázke, čo sa stalo s ostatnými 78, resp. 
94 percentami. Flarendova štúdia skúma-
la túto otázku len slabo, do dôsledku len 
na dvoch dospelých zajacoch, a vďaka 
krátkemu trvaniu nemohla zachytiť dô-
sledky imunologického presunu adjuvan-
sov. Napodiv sa dodnes cituje ako dôkaz 
bezpečnosti vakcín pre malé deti.
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Prednášky nájdete na Youtube, vyhľadajte 4th Inter-
national Symposium on Vaccines
Session 1: Prof. Christopher Exley: The Toxicity of 
Aluminum Adjuvants
Session 2: Dr. Emma Shardlow: Physico-Chemical 
Properties of Aluminum Adjuvants
Session 3: Dr. Matthew Mold: Cellular Uptake of Alu-
minum Adjuvants
Session 4: Dr. Emma Shardlow: Conclusion Sessions 1-3
Q&A Sessions 1-3
Session 5: Prof. Josette Cadusseau: Aluminum Adju-
vant Neurotoxicity and Brain Translocation in Mouse 
Model
Uvedené názvy môžu byť ochrannými známkami ich 
oprávnených držiteľov.

Profesorka Cadusseauová a jej tím sa po-
kúsili porovnať injektovanú dávku hliníka 
s výskytom neurologických poškodení. Nižšie 
dávky hliníkového adjuvansu vyvolali menšie 
aglomeráty makrofágov než vyššie dávky. Je 
však zaujímavé, že najvyššie dávky hliníka 
(800 μg) zaznamenali v porovnaní s menšími 
dávkami paradoxne najmenší (prakticky žiad-
ny) presun do mozgu a zároveň nezanechali 
pozorovateľné zmeny správania, ktoré by po-
ukazovali na neurologické poškodenie.

Znamená to, že veľmi vysoké dávky hliní-
kového adjuvansu sú menej škodlivé než dáv-
ky bližšie porovnateľné s očkovacím progra-
mom? Znie to paradoxne, no v podstate taká 
je aj interpretácia autorov – menšie dávky sú 
imunitnými bunkami účinnejšie presunuté 
do mozgu, väčšie dávky majú skôr sklon spô-
sobiť tvorbu granulómu v mieste vpichu, čo 
paradoxne chráni mozog pred priamou to-
xicitou, no dlhodobo môže zapríčiniť rozvoj 
MMF. Časť výsledkov je už publikovaná. [10]

V diskusii zaznela otázka ohľadom po-
rovnania s inými formuláciami hliníkových 
adjuvansov, čo by mohlo výsledky výrazne 
zmeniť, ako ukázal profesor Exley a jeho tím. 
Je možné, že aj týmto smerom sa bude uberať 

pokračovanie výskumu tímu profesorky Ca-
dusseauovej.

Čitateľ už akiste tuší, že tieto nové poznat-
ky sú ďalšou veľmi zlou správou pre obhaj-
cov očkovania a ich bežné tvrdenie, že vak-
cíny sú bezpečné lebo „ide len o malú dáv-
ku“ hliníka. Ukazuje, že takýto argument je 
iba dôsledkom dlhoročného ignorovania, 
veľkého deficitu spoľahlivého výskumu 
a slabého  chápania imunologických de-
jov, ktoré hliníkové adjuvansy spôsobujú.

ZÁVER
Veľké rozdiely v imunologických vlastnostiach 
rôznych kombinácií adjuvansov boli pozoro-
vané dávno, horšie to už bolo s vysvetlením 
týchto javov. Konečne sa dostáva na povrch 
skutočná príčina – jednotlivé adjuvansy sa 
navzájom zásadne líšia. Rôzna toxicita, povr-
chový náboj, veľkosť častíc, dynamické zmeny 
a ktovie, aké ďalšie parametre majú zásadný 
vplyv na imunologické procesy, ktoré adju-
vansy dajú do pohybu.

Adju-Phos® sa vyznačuje vysokou cytotoxi-
citou, čo z neho robí pravdepodobnú príči-

nu lokálnych reakcií. Práve táto jeho toxicita 
je zrejme tým mechanizmom, ktorý priláka 
na miesto vpichu imunitné bunky a podporí 
fungovanie vakcíny. Jeho odbúranie z miesta 
vpichu je problematické, časť môže dlhodo-
bo pretrvávať a vyvolať chronickú zápalovú 
reakciu. Tá môže mať nepríjemné následky, 
akým je napríklad excitotoxicita. Téme MMF 
sa budeme viac venovať nabudúce.

Alhydrogel® vďaka nízkej toxicite a opti-
málnej veľkosti častíc účinne pohlcujú imu-
nitné bunky a transportujú ho z miesta vpichu 
do lymfatických uzlín, kde účinne sprostred-
kuje tvorbu protilátok. Žiaľ, jeho púť v tomto 
bode nekončí a môže sa dostať až do mozgu.

Kritici dlhodobo upozorňujú, že vakcíny 
sa masovo používajú bez toho, aby me-
dicína dostatočne rozumela, čo vlastne 
robí. Bezpečnosť vakcínových adjuvansov 
je horúcou témou a ukazuje sa, že práce, 
ktoré sa citujú na upokojenie verejnosti, 
často nerešpektujú ani základné fyzikál-
no-chemické vlastnosti skutočných adju-
vansov alebo nedodržujú dokonca ani len 
základnú chemickú formu, ba ani spôsob 
podania. Stručne povedané, väčšina prác, 
ktoré mali preukázať bezpečnosť hliníko-
vých adjuvansov použitých vo vakcínach, 
nemá s nimi nič spoločné a profesor Exley 
ich označuje za bezcenné. Vďaka výskumu, 
prezentovanému aj na tohtoročnej konfe-
rencii, o tom už existujú nezvratné dôkazy 
a preto ho môžeme právom označiť za pre-
lomový. Profesorka Cadusseauová k tomu 
v podstate navrhuje, aby medicína zahodila 
doterajší náhľad na bezpečnosť hliníkových 
adjuvansov, konečne vzala do úvahy obja-
vené imunologické mechanizmy presunu 
a vykonala výskum farmakokinetiky a bez-
pečnosti vakcín odznovu a poriadne.

Kým medicína ešte len začína objasňovať 
základné mechanizmy, milióny detí sú každo-
ročne masovo očkované. V neslobodných kra-
jinách, ako je napríklad Slovenská republika, 
sú rodičia odmietajúci očkovanie poťahovaní 
a pokutovaní, zatiaľ čo štát, lekár ani výrobca 
nenesie žiadnu reálnu zodpovednosť za prí-
padné následky očkovania.

Spracoval Mgr. Peter Tuhársky
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, 

o. z.
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