: rodina a zdravie :

HODNOTENIE NEŽIADUCICH
UDALOSTÍ
V predošlej časti sme sa pozreli na postmarketingové sledovanie, čiže zisťovanie nežiaducich účinkov (ďalej NÚ) po vstupe na trh.
Poukázali sme na slabiny pasívnych systémov, kvôli ktorým sa zachytí len mizivé percento NÚ očkovania (ďalej NÚO).

Hlásenie z postmarketingového sledovania je len signálom, že tu je možno problém, ktorý treba ďalej skúmať; samé osebe
nie je dostatočným dôkazom, že konkrétny
problém spôsobila vakcína. [1] Túto otázku tzv. kauzality (príčinnej súvislosti) medzi
podaním farmaceutického prípravku (o. i.
vakcíny) a problémom (nežiaducou udalosťou)
pomáha riešiť viacero systémov kritérií.
FOTO SHUTTERSTOCK.COM

V našom seriáli sme sa mnohokrát
zaoberali problematikou bezpečnosti
vakcín. Často sme konštatovali, že
úroveň vedeckého poznania hlboko
zaostáva za plošným nasadením vakcín. Zhrňme si, čo z týchto informácií
vyplýva, akým spôsobom sa sleduje
bezpečnosť vakcín a prečo je súčasný
systém nedostatočný.

E 38)
HOVORME O VED

BEZPEČNOSŤ VAKCÍN
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VYHODNOCOVANIE

NEŽIADUCICH
ÚČINKOV
BRADFORD-HILLOVE KRITÉRIÁ

NARANJOVE OTÁZKY

Súvislosť sa považuje za kauzálnu, ak skúmaný vzťah vykazuje splnenie viacerých z nasledovných kritérií: [2]
•
Sila vzťahu – po vylúčení skreslení a zavádzajúcich faktorov sa
vzťah javí ako významný.
•
Konzistencia – výskumné práce na rôznych výskumných súboroch prinášajú rovnaké výsledky.
•
Špecifickosť – skúmaný rizikový faktor zvyšuje len riziko konkrétneho ochorenia a nie iného.
•
Následnosť – príčina musí predchádzať následok.
•
Biologický gradient – vyššie hladiny expozície sa vyznačujú
vyšším výskytom následkov (o. i. vzťah medzi dávkou a následkom, angl. dose-response).
•
Plauzibilita (odôvodnenosť) – vieme vysvetliť mechanizmus
medzi príčinou a následkom.
•
Koherencia – laboratórne výsledky sú v súlade s pozorovaním
z praxe.
•
Experimentálne potvrdenie – vzťah je potvrdený experimentálnymi randomizovanými štúdiami.

Tento systém spočíva v dotazníkovom vyhodnotení otázok. Každá
má pridelený počet bodov, a to aj záporný, a ich súčet potom vypovedá o tom, do akej miery spoľahlivo sa kauzalita preukázala. [3]
•
Sú presvedčivé údaje o hodnotenom NÚ?
•
Časová súvislosť – prejavil sa NÚ po podaní daného lieku?
•
Zmizol NÚ po prerušení aplikácie lieku alebo po terapii špecifickým antagonistom?
•
Spôsobilo opakované podanie lieku prejav NÚ?
•
Okrem sledovaného lieku, existujú aj alternatívne príčiny NÚ?
•
Podanie placeba tiež zapríčinilo prejavenie NÚ?
•
Zistili laboratórne metódy (rozbor krvi, moču, slín, výpotkov,
likvora) toxické hladiny daného lieku?
•
Zapríčiňuje zvýšenie dávok lieku zvýšenie prejavov NÚ?
•
Existujú v anamnéze chorého údaje o danom NÚ?
•
Potvrdili kauzalitu iné objektívne metódy?

V praxi sa používajú aj mierne odlišné schémy, základ však majú spoločný.
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Skúmanie hlásenia o podozrení na NÚO vykonávajú príslušné úrady, na Slovensku je to
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý
(aspoň podľa vlastných vyjadrení) kontaktuje
ohlasovateľa (mal by to byť lekár, ale hlásenie
môže podať aj pacient) i ošetrujúceho lekára,
ak je v hlásení uvedený, ohľadom doplňujúcich
informácií. Oznamuje podozrenia na NÚO
do medzinárodných databáz: [4] EudraVigilance pri Európskej liekovej agentúre (EMA),
[5] a Uppsala Monitoring Centre pri Svetovej
zdravotnej organizácii (WHO). [6].
Je plne v moci úradov, ako s hlásením naložia. Možnosti pacienta čokoľvek dokázať sú
takmer nulové. V prípade, že vyšetrovanie
prebehne len „papierovo“, mimo pacienta
so zdravotnými ťažkosťami a bez výrazného
záujmu zistiť podrobnosti napríklad pomocou
doplňujúcich vyšetrení, potom nie je nič prekvapujúce na verdikte „súvislosť sa nepreukázala“. Ten znamená, že dôkazy, ktoré úrad
zobral do úvahy, nestačili na jednoznačné
preukázanie súvislosti. Treba upozorniť, že to
nutne neznamená, že „vakcína to nespôsobila“!
Ani vyšetrenia nemusia objasniť príčinu
problému, ba ani preukázať,
že súvisí s očkovaním. Popravde,
medicína má zatiaľ veľmi neúplné
poznatky dokonca o samotných mechanizmoch žiaduceho účinku vakcín. [7]
[8] Ako potom môže skúmať a dokazovať
účinky nežiaduce, kde je logicky potrebná
ešte vyššia úroveň poznania? Laicky zhrnuté, často nevieme, ako by vôbec vakcína
mohla daný problém spôsobiť, pritom,
ako sme si uviedli, poznanie mechanizmu je dôležitou súčasťou
kritérií na posudzovanie
kauzality.
Existujú síce určité hypotézy o mechanizmoch NÚO, ale sú málo známe, nezriedka im
chýba detailné rozpracovanie i odborný konsenzus. Ak to zhrnieme, na vypracovanie účinnej diagnostiky NÚO by bolo potrebné omnoho hlbšie poznanie než je k dispozícii dnes. [9]
Tento deficit súvisí aj s dlhodobým zanedbávaním základného výskumu a je predmetom kritiky aj v tomto seriáli. Napríklad stále
nepoznáme ani základné farmakokinetické
a toxikokinetické informácie o takých kľúčových zložkách, ako sú napríklad hliníkové
adjuvansy v neživých vakcínach. [10] [4]
Zdá sa, že množstvo závažných hlásení
o NÚ ostane bez náležitého prešetrenia, a že
sa to deje už dlhodobo. [11 – 13] Prešetrovanie totiž spočíva často len v štatistickom vyhodnotení. [14 – 16]

ÚMRTIA

Extrémnou, no veľmi názornou ukážkou
(ne)schopnosti systému
v odhaľovaní neznámych
NÚO sú prípady úmrtí. Úmrtie
takmer nikdy nie je uznané ako
NÚO, a to ani vtedy, ak nastalo
u zdravého dieťaťa v priebehu
niekoľkých hodín po očkovaní a neexistuje žiadne iné
vysvetlenie.
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SÚVISLOSŤ SA NEPREUKÁZALA

Ako v praxi prebieha vyhodnocovanie,
nám poodkryl prípad malého dieťaťa v Českej
republike, ktoré zomrelo v spánku 4 hodiny
po očkovaní dávkou bežnej vakcíny Infanrix
Hexa. Na základe informácií, ktoré médiám oznámil prof. MUDr. Roman Prymula,
CSc., PhD., predseda Českej vakcinologickej
spoločnosti, to vyzerá, že pitva hľadala iba
dôkazy o akútnej anafylaktickej reakcii. Keď
ich nenašla, za príčinu úmrtia bol označený syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS;
označuje sa v MKCH-10 kódom R 95), čo je
diagnóza, ktorej definícia v preklade do ľudskej reči znamená „dieťa náhle zomrelo a my
nevieme prečo“. Je bizarné, že sa v médiách
interpretuje ako dôkaz, že úmrtie s očkovaním nesúviselo! Pre lepšiu predstavu, takúto
„ne-diagnózu“ dostane v ČR ročne asi 20 dojčiat. [17 – 19]
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
dočasne pozastavil očkovanie predmetnou
šaržou vakcíny, a keď rozbor nenašiel žiadny
rozpor zloženia vakcíny v porovnaní s dokumentáciou, očkovanie pokračovalo. Možnosť,
že by aj „správne vyrobená“ a správne podaná
vakcína spôsobila za neznámych, zriedkavých
okolností úmrtie, napríklad nejakým málo
známym imunobiologickým mechanizmom
u zraniteľného dieťaťa, sa neriešila. [17 – 18]

Podrobnejšia diskusia
na tému SIDS je nad rámec
tohto článku. Uvedené fakty však
stačia na otvorenie závažnej otázky: Ak
jediný mechanizmus, ktorý sa z hľadiska
podozrenia na vakcinačnú smrť skúma, je
100 rokov známa anafylaxia, ako môžeme
dúfať v odhalenie neznámych, zriedkavých
NÚ, spôsobených dosiaľ neobjasnenými
mechanizmami? Čo povedať o systéme,
ktorý nedokáže zmysluplne vysvetliť ani
takú drastickú udalosť, akou je nečakané úmrtie zdravého dojčaťa
krátko po očkovaní?

Tento problém sa zďaleka netýka len ČR,
otvorene o ňom píše napríklad aj člen indickej
imunizačnej komisie, [20] a iní. Na Slovensku
bol v roku 2012 medializovaný prípad úmrtia

3-mesačného Maroška. Odborné spoločnosti
napospol prijali ako príčinu úmrtia „meningitídu“ a dôkladne túto verziu medializovali za
pomoci reklamnej agentúry, hoci spoľahlivosť
diagnózy ostáva sporná – podľa našich informácií, pitva nepotvrdila meningitídu, iba septický šok, ktorého príčinu síce lekári určili ako
meningokokovú infekciu, no nebol určený jej
primárny zdroj, ba dokonca sa prítomnosť
meningokoka (ako definitívny dôkaz kauzálneho agensa) u dieťaťa nepodarilo preukázať
ani za života, ani po smrti. Znepokojujúce je,
že hoci ťažkosti začali na druhý deň po očkovaniach proti 8 ochoreniam, žiadny lekár sa
nezaoberal možnosťou NÚO. [21 – 25]

SKÚSENOSTI Z PRAXE
Vo februári 2011 o. z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania požiadalo čitateľov
svojej stránky rizikaockovania.sk o zaslanie
svojich podozrení na NÚO. Potichu, bez mediálnej kampane, sa za približne dva týždne
našlo 40 prípadov a medzi nimi aj vážne.
Na základe nich sme žiadali parlamentný
výbor pre zdravotníctvo aspoň o zníženie
pokuty za odmietnutie očkovania a zavedenie systému odškodňovania. Márne. V niekoľkých kolách a opakovane sme žiadali postupne všetky možné úrady o zabezpečenie
prešetrenia týchto prípadov: ÚVZ SR, MZ
SR, premiérku, RÚVZ, ÚDZS, ŠÚKL, ešte
aj prezidenta. Výsledkom bola rok trvajúca
byrokratická fraška, v ktorej nielenže si nás
úrady prehadzovali ako horúci zemiak a zrazu nikto nemal dostatočné právomoci (na pokutovanie rodičov odmietajúcich očkovanie
je však zjavne právomocí habadej), ale všetko
bolo oficiálne v najlepšom poriadku. Dokonca vyplynulo, že v evidencii úradov chýbajú
aj tie z predmetných NÚ, ktoré im už boli
ohlásené. [26 – 30] [21]
Bolo vrcholne cynické, že práve v tomto
období nastalo ďalšie pritvrdzovanie legislatívy, vrátane protiústavnej požiadavky na lekárov, aby udávali pacientov odmietajúcich
očkovanie. Systém očkovania na Slovensku
vytrvalo ukazuje despotickú tvár – dokáže len
prikazovať, no nie je schopný ani len vyhodnotiť dopady rozhodnutí „od stola“, nieto ešte
niesť zodpovednosť za následky. Parlament
opakovane odmietol zaoberať sa témou odškodňovania.
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Veľmi by sme chceli veriť, že práca úradov sa zlepšila. Presvedčiť sa o tom môže osobne
každý čitateľ, ktorý má podozrenie na NÚO. Ako?
1. Robte si presné záznamy a fotodokumentáciu, aby vás neskôr nikto nespochybnil.
2. Čím skôr navštívte lekára; ak nejde o bežné ťažkosti a príznaky sa vám zdajú podozrivé, navštívte ho radšej hneď alebo volajte rýchlu zdravotnú pomoc (RZP).
3. Trvajte na zaznamenaní presného opisu zdravotných
ťažkostí do zdravotnej dokumentácie. Lekár je to
povinný urobiť (§ 19 zákona č. 576/2004 Z. z.)
4. Požiadajte lekára o nahlásenie podozrenia na NÚO.
Ak odmietne, pacient môže aj sám podať hlásenie
na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Táto
možnosť je časovo neobmedzená.
5. S odstupom mesiaca skontrolujte, najlepšie
písomne, či ŠÚKL hlásenie eviduje a ako vo veci
koná. Kontrolu môžete neskôr zopakovať.
6. V každom kroku si uchovajte kópie dokumentov.
Na kópiu zo zdravotnej dokumentácie máte
nárok podľa § 25 zákona č. 576/2004
Z. z.

Očkovacie programy v jednotlivých krajinách sa do značnej miery, na Slovensku niekedy až nekriticky, riadia odporúčaniami WHO.
[36] Lenže aj WHO údajne ovplyvňujú lobisti
a kvária konflikty záujmov. [37 – 41]
Povzbudivo to nevyzerá ani v jednotlivých národných odborných komisiách, ktoré
majú rozhodujúce slovo o podobe očkovacích
programov. Podľa kritikov je bežne až tretina
členov takýchto komisií v konflikte záujmov
– sú napojení alebo priamo pracujú v projektoch financovaných farmaceutickými firmami
alebo vykonávajú platené konzultácie a prednáškovú činnosť pre tieto firmy. [32] [42] [43]
Škandál tohto typu masívne zasiahol aj
slovenskú Pracovnú skupinu pre imunizáciu (PSI) Úradu verejného zdravotníctva SR
(ÚVZ SR). Tento preukázateľný problém
riešil predseda komisie (čo je samo osebe
konflikt záujmov) a „vyriešil“ ho typicky slovenským úradníckym spôsobom – členovia
komisie podali čestné vyhlásenie, že nemajú
konflikt záujmov. [44 – 48]

MIMO KONTROLY VEREJNOSTI
Verejnosť nemá prakticky žiadnu kontrolu
nad bezpečnosťou vakcín. Keby túto otázku chcel nezávisle skúmať niektorý vedecký
tím, jeho možnosti sú veľmi obmedzené. Bez
financií farmaceutického priemyslu alebo
vládnych agentúr je veľmi ťažké zorganizovať
rozsiahlejší výskum. S oklieštenými zdrojmi
sa teda pravdepodobne obmedzí na experimentálne štúdie, ktoré sa uskutočňujú zvyčajne
v laboratórnych podmienkach. Takto sa môžu
študovať čiastkové mechanizmy a princípy, no
nemôže sa preukázať kauzalita.
Ak sa po uvedení vakcíny na trh objavia prípady zdravotného poškodenia, ktoré
vzbudia znepokojenie verejnosti z možného
nového (dosiaľ v súvislosti s touto vakcínou
neodhaleného) NÚ, vzniká obrovský tlak.
Regulačným orgánom potenciálne hrozí
strata dôvery, obvinenia z nedbalosti a žaloby, výrobcovi navyše aj ďalšie straty súvisiace
so stiahnutím vakcín z trhu, odškodňovaním,
výskumom NÚ, hľadaním riešenia, vývojom
a schvaľovacím procesom novej, „opravenej“
vakcíny (pozri okolnosti vzniku NVIC v predošlej časti seriálu). Logicky z toho vyplýva, že
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prijateľnejším výsledkom pre tieto subjekty je,
keď sa súvislosť nepotvrdí.
Ak by sme mali zájsť ešte ďalej, systém je
v podstate nastavený tak, že pri kauze rozsiahleho a reálneho poškodenia môže byť
pre všetkých (okrem pacientov) výhodnejšie
„zamiesť pod koberec“ než odhaliť súvis poškodenia s očkovaním. Týmto nie je povedané, že zainteresované subjekty kauzy nutne
ututlávajú, len sa vo všeobecnosti konštatuje, že systém ich na to veľmi silno motivuje
(konflikt záujmov). Je jasné, že takýto stav
v žiadnom prípade nie je dobrý pre zdravie,
pretože skôr či neskôr môže nastať prípad,
keď padne rozhodnutie proti záujmu zdravia; vo všeobecnosti sa toto údajne už viackrát stalo. Boli by potrebné výrazné zmeny
systému. [49] [50]
Výrobca i úrady sú teda v hlbokom konflikte záujmov, no spravidla práve oni budú
financovať alebo vykonávať štúdie skúmajúce možný súvis výskytu nežiaducej udalosti
s očkovaním. Zvyčajne pôjde o epidemiologické štúdie, ktoré hodnotia vývoj „z diaľky“. Ich
slabinou je, že v spoločnosti pôsobí mnoho
komplexných vplyvov; zachytíme síce, čo sa
stalo, ale môžeme sa len domnievať, prečo.
Ako preukázali kontroverzie ohľadom hlavných úradných štúdií o autizme, je tu značný
priestor na chybné predpoklady, postupy, závery alebo dokonca na manipuláciu. [4] [50]
Následne sa výsledky mediálne podajú
ako dôkaz, že vakcíny nespôsobujú predmetné poškodenia, a tým sa odôvodní nezáujem
o financovanie rozsiahlejšieho výskumu potenciálnych mechanizmov poškodenia. Bez
objasnenia mechanizmov sa NÚ nebudú priznávať a bludný kruh tak pokračuje.

ZÁVER
Kritici v mnohých prípadoch upozorňujú
na konflikty záujmov, laxný prístup úradov
a absenciu úprimného záujmu zdravotníckych autorít vykonať otvorený, transparentný
a vedecky spoľahlivý výskum; jedným z príkladov je kauza autizmu. Vedecké porovnávanie zdravia očkovaných a neočkovaných je
také zriedkavé, až vzniká dojem, že sa kompetentní boja prípadných nepríjemných prekvapení.
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Vakcíny sú vyvinuté, testované a schválené
v réžii výrobcu. Predmarketingové skúšky dokážu odhaliť len niektoré, najmä časté, akútne
a pozorovateľné NÚO. Ani postmarketingové sledovanie nezaručuje včasné odhalenie
zriedkavých, atypických alebo pomaly nastupujúcich NÚO. Príčinou je najmä predpojatosť a slabá informovanosť lekárov i pacientov.
Ohlásený je len malý zlomok NÚO. Ani tie
vzácne hlásenia, ktoré sa do systému dostanú, samy osebe nie sú dôkazom, že problémy
spôsobila vakcína, sú len podkladom na ďalšie
skúmanie, ktoré vykonávajú regulačné orgány. Tu hrozí, že prebehne len „úradnícke“
– „papierové“ vyšetrovanie. Taký NÚO, pri
ktorom medicína zatiaľ nemá vypracovanú
metodiku, dôkazný aparát ani predstavu
o možných mechanizmoch, ktorými by vakcína mohla vyvolať poškodenie, pravdepodobne nebude uznaný ako NÚO. Dokonca aj
náhle úmrtie do niekoľkých hodín po očkovaní sa bežne zamietne ako „nesúvisiace s očkovaním“, a to aj v prípade, že sa žiadna iná
príčina úmrtia nenašla.
Regulačné smernice hlboko zaostávajú
za súčasným poznaním v oblasti testovania
základných toxiko/farmakokinetických parametrov. Ešte horšia je situácia v oblasti imunotoxikológie – ak vakcína vyvoláva nejaký
negatívny efekt, napríklad potlačenie imunity, autoimunitu, hypersenzitivitu alebo imunopatologickú reakciu v prípade stretnutia
očkovanca so živým patogénom v budúcnosti,
klinické skúšky to pravdepodobne neodhalia.
Popravde, chýbajú testy a metodológie, ktoré
by to vôbec umožňovali zmysluplne skúmať
a zvieracie modely majú pre takýto výskum
veľmi obmedzenú použiteľnosť. [51]
V takejto situácii si autor nevie predstaviť,
ako môžu zmysluplne prebehnúť testy bezpečnosti pre nové generácie vakcín (napr.
DNA vakcíny). Klinické skúšky v súčasnej
trápnej niekoľkodňovej forme sú z hľadiska
nových vakcín vyložene predpotopné. Môžu
dopadnúť vynikajúco, avšak prípadné vážne dlhodobé následky môžu ostať celé roky
skryté.
Spracoval Mgr. Peter Tuhársky
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania,
o. z.
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