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PROBLÉM DEFINÍCIE
Aby sme mohli vyhodnotiť dosah očkovania, potrebujeme najprv uchopiť základné pojmy. Keď sa baktéria Corynebacterium
diphtheriae usídli a pomnoží na sliznici dýchacích ciest, hovoríme o infekcii. Môže prebehnúť bez príznakov alebo vyvolať ochorenie.
Ak baktéria neprodukuje toxín, takéto
netoxické ochorenie sa podobá na nádchu,
nevzbudzuje žiadne podozrenie a nediagnostikuje sa ako záškrt. Iba toxický priebeh ochorenia sprevádzajú typické príznaky – vysoká
horúčka, tvorba pablán, opuch krku, celkovo
vážny obraz pacienta. [1] Len prípady s takýmito typickými príznakmi sa evidujú ako záškrt a v rámci európskej sledovacej siete DIPMET sa vyžaduje aj laboratórne potvrdenie
toxigénneho kmeňa baktérie u predmetného
alebo aspoň priamo súvisiaceho prípadu. [2]
Vakcína proti záškrtu je toxoidová, čiže spôsobuje vytvorenie protilátok voči difterickému
toxínu. Pri infekcii očkovaného človeka toxigénnym kmeňom baktérie by protilátky mali
znížiť riziko ťažkých komplikácií ochorenia, pri
ich vysokej hladine dokonca aj riziko jeho typických príznakov. Ak sú príznaky nevýrazné,
ochorenie nemusí ani vzbudiť u lekára podozrenie a keďže zisťovanie C. diphtheriae z výteru
sa vykonáva len na požiadanie lekára, ochorenie vôbec nemusí byť rozpoznané ako záškrt.
Navyše, úspešnosť laboratórnej diagnostiky je
rozpačitá. [2] [37] O dynamike šírenia netoxigénnych kmeňov baktérie je informácií ešte
menej, [2] [39] lenže ako už vieme, po infekcii
fágom sa môžu stať toxigénnymi. [3] [39]
Z týchto faktov vyplýva dôležitý poznatok:
štatistiky chorobnosti nevypovedajú dostatočne o skutočnom počte infekcií. Inými
slovami, historický ústup, a dokonca ani
v súčasnosti dlhodobo prakticky nulové
hodnoty chorobnosti i úmrtnosti, nie sú
spoľahlivým znakom, že pôvodca ochorenia sa v populácii už neobjaví.

ÚČINNOSŤ VAKCÍNY
A KOLEKTÍVNA IMUNITA
Účinnosť vakcíny proti záškrtu sa nikdy neskúmala v klinickej štúdii. [4] [39] Táto informácia sama osebe je zásadná pre akúkoľvek
diskusiu o tom, čo vakcína dokáže a čo nie.
Robbins to obhajuje tým, že záškrt bol v čase
uvedenia vakcíny príliš veľký problém na to,
aby sa otáľalo s jeho riešením. [4] S takýmto
argumentom, samozrejme, nemusí každý
súhlasiť – klinické štúdie slúžia v prvom rade
na to, aby sa v prípade neúspechu výskum zameral na perspektívnejšie metódy a nakoniec
viedol k objavu skutočne účinnej liečby. Vynechať klinické štúdie znamená prijať riziko,
že budeme vykonávať neúčinný zákrok s potenciálnymi nežiaducimi účinkami, alebo
urobíme chybné rozhodnutia v zdravotnej
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politike založené na chybných predpokladoch o miere účinnosti zákroku.
V pozorovacích štúdiách, ktoré predstavujú len dôkazy menšej spoľahlivosti, bola
účinnosť vakcíny odhadnutá medzi 45 až 90
percent (priemerne niečo vyše 70 percent)
voči záškrtu (čiže toxickým formám ochorenia) a prakticky 100 percent voči smrteľným
komplikáciám. [6] [4] Zdôraznime, že vakcína
nemá klinicky preukázaný účinok voči infekcii
ani proti netoxickým formám ochorenia.
Sú tu ďalšie tri problémy [6] [4] a Robbins
ich zhŕňa v provokatívnej otázke: „Ako sa
vôbec dosiahla prakticky eliminácia [záškrtu] v rozvinutých krajinách, keď toxoidová
vakcína má účinnosť [voči typickému toxickému ochoreniu] len okolo 75 percent,
záškrt sa môže vyskytnúť [aj] u jedincov
s ochrannou hladinou antitoxínu, a najmenej polovica populácie nedosahuje ochrannú hladinu [protilátok]?“ (pozn. text v hranatých zátvorkách je doplnený na zachovanie pôvodného kontextu článku). [4]
Keď si dáme uvedené fakty dohromady, logicky sa natíska odpoveď: asi nie očkovaním.
Robbins si však na ňu odpovedá poukázaním
na epidemiologickú štúdiu WHO v Rumun-
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[38] a „budovať kolektívnu imunitu“. Žiadna
z nich sa však spoľahlivo nepreukázala. Ak by
toxín sťažoval fagocytózu, jeho odstránením
by očkovanie teoreticky mohlo skrátiť priebeh
ochorenia. [11] Baktéria by bola navyše „evolučne“ znevýhodnená zbytočnou produkciou
toxínu oproti netoxigénnym kmeňom. [5]
[38] Avšak nepreukázalo sa, že by baktérie potrebovali toxín; aj netoxigénne kmene majú
veľmi dobrú schopnosť infikovať, kolonizovať
dýchacie cesty a šíriť sa. [3]
Očkovaný človek by vďaka menej výraznému
priebehu ochorenia mohol byť menej infekčný
(zjednodušene, „menej kašľať“), [1] [3] [38] avšak keď zvážime účinok vakcíny, uplatniť by sa
mohol aj opačný efekt – práve očkovaný človek
by mohol vďaka miernym príznakom rozširovať nebezpečný toxigénny kmeň baktérie, kým
neočkovaného by takéto ochorenie spoľahlivo
pripútalo na lôžko a vďaka typickým príznakom
viedlo k podozreniu lekára, diagnostike a protiepidemickým opatreniam. Očkovaný človek
dokonca môže byť aj chronickým nosičom toxigénneho kmeňa baktérie. [39] Očkovanie by
teda mohlo tlačiť ekologickú rovnováhu práve
smerom k toxigénnym kmeňom.
Neustále sa proklamuje úspech očkovania,
dlhodobý ústup baktérie však ostáva záhadou.
Možných významnejších faktorov je tu viac.
Aj konzervatívne zdroje uznávajú, že priebeh
ochorenia do veľkej miery ovplyvňujú prirodzené funkcie imunitného systému. [3] [1] [37]
[40] Logicky preto musíme brať do úvahy sku-
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VIAC OTÁZOK
AKO ODPOVEDÍ
sku z rokov 1958 – 1972, kedy nastal výrazný
pokles chorobnosti do 5 rokov po dosiahnutí
zaočkovanosti 60 percent a po 7 rokoch už toxigénny kmeň baktérie nebol detegovaný. [4
– 6] [38] Autorov záver znie: „Toto je základ
pre toxoidom vytvorenú kolektívnu imunitu
– patogén sa už nevyskytuje“. [4]
Ponechajme na úsudok čitateľa, či nie je
príliš optimistické odvodiť takýto smelý záver na základe epidemiologickej štúdie, ktorá
opisuje vývoj v čase a nemôže definitívne preukázať, či pozorovaný pokles ochorenia vôbec
súvisel s očkovaním. Slovami propagátorov očkovania, časová súvislosť nedokazuje príčinnú
súvislosť (aj keď oni tento argument používajú
takmer výhradne na zamietnutie možných nežiaducich účinkov vakcín). Ak to pomenujeme
cynicky presne v duchu ich zvyčajnej interpretácie, tak to, že sa vakcína zaviedla v čase ústupu ochorenia, ešte nedokazuje jej účinnosť.
A to najmä v situácii, keď autor sám predtým
pomenoval najmenej 4 závažné dôvody, pre
ktoré by sme mali byť veľmi opatrní v úplne
akýchkoľvek tvrdeniach o účinnosti vakcíny.
Akým spôsobom by mohla vakcína, ktorá obsahuje len znefunkčnený bakteriálny toxín,
spôsobiť vymiznutie baktérie?
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V predošlej časti seriálu sme sa začali
venovať záškrtu; ide o vážne ochorenie s vysokou smrtnosťou, pretože
medicína dokáže účinne riešiť len
niektoré komplikácie. V tejto časti
budeme diskutovať o úlohe očkovania v histórii ochorenia a kontroverznosti „kolektívnej imunity“.

HYPOTÉZY A ŠPEKULÁCIE
Existuje niekoľko hypotéz o prípadnej
schopnosti vakcíny znížiť šírenie ochorenia
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trpí nedostatkom železa [5] (čo je zaujímavý
poznatok z hľadiska hypotézy o „biologickej
nehode“, pozri Dieťa 6/2015). Ďalším faktorom
v ústupe záškrtu mohlo byť rutinné používanie
antibiotík na ochorenia dýchacej sústavy.

KAM SA PODEL NETOXIGÉNNY
ZÁŠKRT?

pinu faktorov vplývajúcich na infekčnú záťaž
a celkovú odolnosť populácie, ktoré zabezpečili už v prvej polovici minulého storočia ústup
takmer všetkých infekčných ochorení, vrátane
záškrtu, a to bez ohľadu na očkovanie zavedené
prevažne až v povojnových rokoch. Pravdepodobne sem patria [28 – 40] napríklad hygiena,
zavedenie kanalizácie, zlepšenie kvality bývania, pitnej vody, obmedzenie pracovného času.
Niektorí autori otvorene priznávajú význam
socio-ekonomických faktorov v šírení záškrtu.
[36-40] [8] Odstránenie podvýživy mohlo priamo znížiť výskyt a závažnosť ochorení nielen
podporou imunitného systému, ale aj preto,
lebo produkcia toxínu nastáva, keď baktéria
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možnosti, ktoré úvahy ďalej komplikujú, ako
napríklad virulentnosť jednotlivých kmeňov
a podobne a skríning je celkovo nedostatočný
pre závery [37] [39].
Uveriť, že by sa toxoidovou vakcínou podarilo vytlačiť toxigénne kmene baktérie, je samo
osebe ťažké, pretože toto sa nepodarilo ani
inou toxoidovou vakcínou – proti čiernemu
kašľu. Jej „kolektívna ochrana“ sa pod vplyvom nových vedeckých prác v posledných
rokoch otriasla v základoch a v súčasnosti sa
dá považovať prinajlepšom už len za miernu
a krátkodobú, a to napriek tomu, že účinky
pertusického toxínu na organizmus majú
preukázaný výrazný dopad na virulenciu
baktérie. Viac v časopisoch Dieťa 1 – 3/2014.
Uveriť, že by toxoidová vakcína nejakým záhadným spôsobom vytlačila aj netoxigénne
kmene, to už je jednoducho priveľa.

ZÁŠKRT VŠADE A NIKDE?
Do týchto informácií prekvapivo zaznie
celkom opačné tvrdenie. MUDr. Jarmila
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Vyhodnotenie z rokov 2000 – 2009 ukazuje,
že v celoeurópskom meradle klesal počet
prípadov z rádovo stoviek na desiatky, z toho
najväčšia relatívna chorobnosť je v Lotyšsku.
[2] Vzhľadom na desiatky, možno až stovky
miliónov neimúnnych ľudí (bez ochrannej
hladiny protilátok) je to prekvapujúco málo.
Ako je napríklad možné, že od roku 1980
nebol na Slovensku zaznamenaný jediný
prípad záškrtu pri rádovo pravdepodobne
až miliónoch neimúnnych ľudí? A ako sa
môže pri takýchto počtoch ešte rozprávať
o „kolektívnej imunite“? Ako je možné, že
imunita (presnejšie, výskyt predpokladanej
ochrannej hladiny protilátok) si v populácii
pokojne klesala a nebyť imunologických
prehľadov, ani by sme si to nevšimli? Prečo
toľko hystérie kvôli „ochrane spoločnosti“
pred 3 percentami neočkovaných detí, keď
desaťročia nevadilo, že polovica populácie
nie je imúnna, a dokonca napriek zavlečeniu
záškrtu v niektorých krajinách epidémie nenastali? Otázok je zjavne viac než uspokojivých odpovedí. Dokonca aj WHO priznáva,
že samotný úbytok protilátok v populácii nestačí na vznik epidémií a musia byť prítomné
ďalšie faktory. [8] [1] [37] [40]
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človeka proti ťažkým komplikáciám ochorenia v prípade nakazenia. [7]
Tento argument má bezpochyby svoju
logiku. V konečnom dôsledku však zanecháva viac otázok otvorených než uzavretých.
Predpoklad, že plošné očkovanie toxoidovou
vakcínou nemôže zabrániť šíreniu baktérie,
je pochopiteľný a je omnoho viac v súlade
s dostupnými informáciami o patogenéze
ochorenia a účinkoch vakcíny ako Robbinsov
optimizmus ohľadom kolektívnej imunity.
Lenže okrem malého percenta neočkujúcich ľudí (pre kontraindikácie, odmietnutie a pod.), vždy tu boli generácie dospelých
u ktorých účinok očkovania v čase detstva dávno vyprchal; až 60 percent ľudí stratí ochranné protilátky pred vstupom do dôchodkového
veku. Tento fakt v Európe bližšie preskúmali
až v osemdesiatych až deväťdesiatych rokoch
minulého storočia. Na Slovensku bolo na základe imunologických prehľadov preočkovanie dospelých zavedené plošne od roku 2009,
pričom je nutné podotknúť, že preočkovanie
starších dospelých má značne obmedzenú
účinnosť, podľa štúdií v rôznych krajinách
medzi 15 až 69 percent. Nie je isté, nakoľko je
toto opatrenie účinné – v Estónsku sa napriek
preočkovaniu dospelých v rokoch 1985 – 1987
nepreukázala nižšia zraniteľnosť. [8]

– epidémiách záškrtu v krajinách bývalého
Sovietskeho zväzu začiatkom deväťdesiatych
rokov minulého storočia. Preto sa touto témou budeme zaoberať nabudúce.

ROBÍ SI BAKTÉRIA ČO CHCE?
Kritik Bayly v predstihu mnohých desaťročí
uvádza dobré dôvody na pochybnosti nad
váhou Robbinsovho argumentu. Uvádza,
že epidemiologický cyklus záškrtu sa odvíja
v intervale až 30 rokov a cituje príklady, keď
zavedenie očkovania prišlo v „nesprávnej“
fáze cyklu a ochorenie po očkovaní stúpalo.
Taktiež uvádza príklady, keď rôzne mestské
samosprávy zaznamenali rovnaký epidemiologický vývoj bez ohľadu na to, či v tom čase
zaviedli alebo nezaviedli očkovanie. [9] Keď
sa ešte raz vrátime ku grafom a pozorne si ich
prezrieme, periódy v rozsahu 20 – 30 rokov
sa tam skutočne črtajú. Aj keby sme považovali Baylyho názor, že „baktéria si robí čo
chce bez ohľadu na očkovanie“, za prehnaný,
môžeme s ním súhlasiť prinajmenšom v tom,
že odvodzovať účinnosť vakcíny z časového
vývoja chorobnosti je trúfalé, a to tým viac, že
ide o baktériu s dosť nevyspytateľným správaním [37], do ktorého navyše zasahuje vírus
(fág) (pozri Dieťa 6/2015).

ZÁVER

Propagátori očkovania v tomto bode bezpochyby siahnu po poslednom argumente

Vakcína nechráni voči infekcii, očkovaný
človek môže šíriť nákazu, a to aj dlhodobo.
[10] [37] [39] [40] K otázke, aký vplyv má očkovanie na celkové šírenie ochorenia, existuje
priveľa hypotéz a primálo údajov.
Vakcíne prisudzovaná schopnosť – vytvoriť
pri plošnom očkovaní kolektívnu imunitu – je
len hypotéza, založená na optimistickej interpretácii epidemiologických údajov a nedá sa
považovať za vedecky preukázanú. Voči nej
stojí niekoľko vážnych argumentov a chýbajú dôležité dáta na konzistentné vysvetlenie
predpokladaných mechanizmov, ako aj na
vysvetlenie hypotézy o ústupe záškrtu na zá-
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klade plošného očkovania. Pripomeňme si
obľúbené heslo propagátorov očkovania: „časová súvislosť nie je dôkazom príčinnej súvislosti“. Kolektívna imunita je v prípade záškrtu
veľmi slabou zámienkou na plošné očkovanie,
ktoré by sa nemalo povinne vynucovať.
Hoci vakcínu netestovali v klasických klinických skúškach, mala by počas ochrannej doby
znížiť riziko vážneho (toxického) priebehu asi
o 70-75 percent a spoľahlivo chrániť pred úmrtím na komplikácie záškrtu, ktoré vo vyspelých
krajinách nastáva zväčšia u neočkovaných ľudí,
hoci celkovo veľmi zriedkavo. Má preto zmysel
uvažovať o vakcíne ako o prostriedku ochrany
osobného zdravia, pri zvážení možných prínosov a rizík a aktuálnej epidemiologickej situácie.
Takéto rozhodovanie je však ťažké kvôli
nedostatku dôležitých informácií tak o vakcíne, ako aj ochorení. Súčasné štatistiky s takmer
nulovým výskytom záškrtu nie sú zárukou, že
sa baktéria v populácii nevyskytne a nespôsobí
vážne ochorenie. [37] Sporadické nové prípady by sa nemali považovať za prekvapujúci jav
a vzhľadom na obmedzenia vakcíny a veľký podiel neimúnnych ľudí v populácii by sa nemali
zneužívať na obviňovanie rodičov neočkovaných detí z „šírenia ochorenia“.
Kvôli oslavovaniu údajného historického úspechu očkovania sa nedostatočná pozornosť venuje skutočným dôvodom ústupu
ochorenia, ako ho zachytávajú historické štatistiky v období spred zavedenia očkovania.
Práve objasnenie týchto okolností by mohlo
zabezpečiť také podmienky, ktoré by minimalizovali riziko návratu ochorenia, a to bez
ohľadu na zaočkovanosť.
Dlhodobému správaniu baktérie stále rozumieme príliš málo [37][39], spánok na vavrínoch „úspechu vakcinácie“ a „kolektívnej imunity“ by sa nám mohol v budúcnosti vypomstiť.
Ak sa ukáže, že z epidemiologického hľadiska
si „baktéria robí čo chce“, toto poznanie nás
môže zastihnúť bolestne nepripravených.
Spracoval Mgr. Peter Tuhársky
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.
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