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HPV VAKCÍNY
Na sympóziu sa problematika adjuvansov
a ASIA syndrómu, o ktorých sme informovali
v predošlých častiach seriálu, silno prelínala
s témou vakcín proti ľudskému papilomavírusu (HPV), ktorej sa venovali 4 prednášky.
Uzavrel sa ňou obsah sympózia.

SÚ DÔKAZY O ODÔVODNENOSTI
OČKOVANIA?
Dr. Lucija Tomljenovicová (Univerzita v Britskej Kolumbii, Kanada) je dlhodobou kritičkou spôsobu, akým sa HPV vakcíny presadzujú. V prednáške sa pokúsila zhrnúť dostupné
dôkazy o tom, či HPV vakcíny predstavujú
dlhodobú ochranu proti rakovine krčka maternice – to je totiž hlavný dôvod, s akým sú
propagované. Klinické skúšky preukázali, že
HPV vakcíny dokážu znížiť výskyt predrakovinových lézií, a preto sa verí, že predchádzajú aj
rakovine. Avšak je táto domnienka oprávnená?
Infekcie vírusom HPV sú pomerne bežné a väčšina z nich sama od seba vymizne
do troch rokov. V tejto súvislosti Dr. Tomljenovicová poznamenala, že firma Merck
dostala od FDA povolenie pre HPV vakcínu
na základe predbežných skúšok, ktoré trvali
3 roky – čo ak vakcína iba urýchlila proces,
ktorý by prebehol aj bez nej?

votnej účinnosti vakcíny by Cervarix mohol
znížiť incidenciu prinajlepšom na 9,5/100 000
a Gardasil na 14/100 000, lenže zaočkovanosť
100 percent je nereálna a lekári majú dôležitejšie úlohy než predávať vakcíny.
Podľa
výskumníčky HPV
vakcín D. Harperovej je
nepravdepodobné, že by očkovanie mohlo významne zlepšiť
výsledky dosiahnuté skríningom.
[1] [2] Podľa Dr. Gerhardusa autority
prirýchlo uverili správam o „100-percentnej ochrane“ a zanedbali
skúmanie skutočnej účinnosti
vakcíny, ktorá nemusí byť taká
vysoká, ako sa všeobecne očakáva. [3]

Ďalej Dr. Tomljenovicová cituje prof. Gupta,
šéfredaktora indického onkologického žurnálu, ktorý poukázal na dlhodobý pokles rakoviny
krčka maternice dávno pred zavedením očkovania a dodal, že ťažko môžeme predpokladať
zastavenie poklesu len preto, že by sa to tak obhajcom očkovania páčilo, aby mohli preukázať
efekt očkovania. Požaduje, aby sa v Indii konečne zaviedol skríningový program a aby vládne
úrady rozhodovali podľa odborných kritérií
Len malá časť HPV infekcií
a nie podľa želaní výrobcov vakcín.
vyvolá na krčku maternice
Dr. Tomljenovicová upozorňuje, že HPV
lézie 2. stupňa a ešte menej postúpi
vakcíny majú v systéme VAERS na konte dve
do predrakovinového 3. stupňa (CIN 3).
tretiny hlásení vážnych a život ohrozujúcich
Rozvoj rakoviny krčka maternice je zvyčajne
nežiaducich účinkov a až 81 percent trvaveľmi pomalý, čo poskytuje dostatočný čas na zalých postihnutí spomedzi hlásení všetchytenie pravidelným skríningom a jednoduchú
kých vakcín dohromady v príslušných
liečbu ešte v ranom štádiu. Cituje editorku Žurnálu
vekových skupinách. Medzi hlásenými
americkej lekárskej asociácie (JAMA): „Ako má rodič,
lekár, politik alebo ktokoľvek rozhodnúť, či je dobré
autoimunitnými poruchami nájdeme
dávať mladým dievčatám vakcínu, ktorá čiastočne predroztrúsenú sklerózu, akútnu roztrúsechádza sexuálne prenosnej infekcii, ktorá v malej časti
nú encefalomyelitídu, Guillain-Barrého
prípadov spôsobí o 20 až 40 rokov rakovinu?“ Zatiaľ
syndróm, cerebrálnu ataxiu, autoimunitnajdlhšie klinické skúšky trvali 8,4 roka pre vakcínu
nú neuromyotóniu, očnú neuritídu, systéCervarix a 4,5 roka pre konkurenčnú vakcínu
mový lupus, primárne zlyhanie vaječníkov,
Gardasil/Silgard. Aby vakcína skutočne funvaskulitídu, autoimunitnú hepatitídu, reugovala, musel by jej účinok trvať aspoň
matickú artritídu, trombocytopéniu, POTS
15 rokov, lenže také dlhodobé
a CRPS syndróm, fibromyalgiu. Ako sme už
skúšky k dispozícii nie sú.
uviedli (pozri Dieťa 7 – 8/2016), hlásenie vo
VAERS nie je dôkazom, že tieto a iné problémy, ktoré sa vyskytli po očkovaní, naozaj spôPAP skríning, bezpečná forma preven- sobili vakcíny. Predsa však je to určitý indikácie, znížil výskyt rakoviny krčka maternice tor, že HPV vakcínam by úrady mali venovať
o 70 percent, napríklad v USA na 8 prípadov zvýšenú pozornosť. Údaje z iných systémov
na 100 000 obyvateľov ročne, z čoho 2 prípa- navyše ukazujú, že hlásené problémy sa predy sú smrteľné. Môžu vakcíny toto číslo ešte važne týkajú nervového systému a psychiatznížiť? Podľa predpovedí založených na (za- rických ochorení, čo sa javí ako vzorec, ktorý
tiaľ nepreukázanom) predpoklade o doži- sledujú aj japonskí výskumníci. [4] [5]
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V dňoch 6. až 10. apríla 2016 sa v Lipsku (Nemecko) uskutočnil 10.
medzinárodný kongres o autoimunite. Predsedal mu opäť profesor Yehuda
Shoenfeld. Dcérskym podujatím bolo 4. medzinárodné sympózium o vakcínach.
Priblížime si obsah prednášok.

Dr. Tomljenovicová
kladie otázku, či je etické
očkovať mladé ženy s potenciálnym rizikom autoimunitného
ochorenia alebo úmrtia v dôsledku
vakcíny, o ktorej sa dosiaľ nepreukázalo, že by predišla čo i len jednému
prípadu rakoviny krčka maternice,
pričom sa jej dá predísť pravidelným Pap skríningom, ktorý žiadne riziká nemá.

Na porovnanie, Dr. Larsonová z Veľkej
Británie hovorí, že „svet musí prijať že HPV
vakcíny sú bezpečné“ napríklad aj preto, že
to vyhlásila Európska lieková agentúra (o tejto kauze sme písali, pozri Dieťa 9/2015). [26]
Dánsky magazín Metroxpress tvrdí, že väčšina
členov panelu EMA, ktorý o tom rozhodoval,
má vážne konflikty záujmov – napríklad dostávali peniaze od výrobcov vakcín, podieľali
sa na ich schvaľovaní a propagácii. Christel
Schaldemose, člen Európskeho parlamentu
je tým šokovaný a chce, aby sa situáciou zaoberala Európska komisia. Dr. Jorgensen
z Cochranovho inštitútu považuje závery panelu za bezcenné a diví sa, ako vôbec takýto
stav môže byť legálny. [6]
Dr. Brinthová, ktorá vyšetrovala stovky
dievčat, ktoré uvádzali nežiaduci účinok HPV
vakcíny (pozri Dieťa 9/2015), sa domnieva, že
za rizikom vakcín môže byť nejaký genetický
faktor a žiada individuálny prístup, no súčasný
systém očkovania je postavený na presne opačnom základe – pre všetkých je dobré to isté.

AUTOIMUNITNÉ PORUCHY
Dr. B. Palmieri (Univerzita v Modene, Taliansko) uviedol prehľad literatúry, kde spomedzi
pacientov vo veku 9 až 26 rokov bolo celkovo
zaočkovaných 11 778 HPV vakcínami a 9 686
„placebom“, pričom až 0,2 percenta predčasne ukončili skúšky kvôli nežiaducim účinkom,
najmä vážnym autoimunitným ochoreniam,
čo vzbudilo otázky ohľadom možnej príčinnej
súvislosti. [7-12] Pripomeňme si, že v týchto
skúškach sa namiesto „placeba“ prevažne používali adjuvansové vakcínové zmesi alebo iné
vakcíny, takže obdobné výsledky v „placebo“
skupine sú plne odôvodnené a nie sú dôkazom „bezpečnosti“ vakcíny.
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Dlhodobé neurologické a/alebo psychiatrické
príznaky po HPV vakcíne sú tým
prednášala o primárnom zlyhaní vaječníkov
závažnejšie, že často nereagujú na žiadnu
(ďalej PZV). Príznakmi sú strata menštruácie
známu liečbu. Dr. Palmieri predstavil sériu 18
v trvaní aspoň 4 mesiace, nízka hladina esmladých dievčat, zvyčajne športovo založených,
trogénu a zvýšená hladina hormónu FSH.
s vážnymi ťažkosťami po očkovaní HPV vakcínou.
Za normálnych okolností žena vstupuje
Väčšinou zaznamenali niektoré príznaky už do piatich
do menopauzy medzi 45. až 60. rokom
dní po dávke vakcíny: zvýšenú teplotu, bolesť hlavy,
života. Skorší nástup sa považuje za abodpadávanie, bolesť svalov na nohách, slabosť,
normálny a postihuje približne 1 percento
nespavosť, mimovoľné pohyby končatín. Tieto ťažkosti
žien vo veku 40 rokov, avšak v mladších
zvyčajne do niekoľkých týždňov ustúpili, no postupne
vekových kategóriách je veľmi zriedkavý,
sa rozvinuli chronické ťažkosti, ktoré pretrvávajú aj
iba 1 : 1 000 u žien do 30 rokov a 1 : 10 000
po rokoch: bolesť hlavy, slabosť, bolesť svalov,
u žien vo veku do 20 rokov, aj to len následporuchy vnímania najmä teploty, cievne kožné
kom chromozomálnych abnormalít alebo
abnormality, problémy sústredenia. Ďalšíliečby rakoviny. Preto bolo pozoruhodné, keď
mi bežnými ťažkosťami boli poruchy
jedna klinika zverejnila údaje o náraste tohto
spánku, strata pamäti, závraty.
problému v rokoch 1998 až 2013 so zoskupením v posledných piatich rokoch. Drvivá väčšina sa nedala priradiť žiadnej známej príčine.
Dievčatá spĺňajú kritériá ASIA syndrómu [21] Publikovaný bol prípad dievčaťa, ktoré 3
podľa Shoenfelda [13 – 15] a väčšinu prízna- roky po prvej menštruácii vstúpilo do menokov priamo potvrdili imunologické markery. pauzy, a to po očkovaní HPV vakcínou.
Dr. Hamielová upozornila na odlišnosti
Dr. Palmieri upozorňuje na výskum tímu
Martinez-Lavin [16 – 18], ktorý opisuje syn- v použitých hliníkových adjuvansoch v HPV
drómy POTS a CRPS ako dysautonómnu vakcínach – Cervarix obsahuje nový adjuvans
reakciu – dysfunkciu sympatiku spôsobenú AS04, ktorý kombinuje hydroxid hlinitý a fospoškodením malých vlákien, a to možno au- folipid, kým Gardasil obsahuje amorfný síran
hydroxyfosforečnanu hlinitého, čo je taktiež
toimunitnou reakciou na HPV vakcínu.
Dr. Palmieri sa prikláňa k hypotéze, že ne- veľmi zriedkavý adjuvans, použitý už len vo
urologické komplikácie HPV vakcín by mohli vakcínach proti hepatitíde B; pri pokuse na mybyť spôsobené najmä dvomi zložkami – poly- šiach vyvolával podstatne zvýšenú imunitnú odsorbátom 80, ktorý uľahčuje prienik nanočastíc poveď a zosilnenú imunitnú pamäť. [22] Ctení
do mozgu, a hliníkovým adjuvansom, ktorý čitatelia nášho seriálu už vedia, že jednotlivé
vyvolá zápalovú reakciu mikroglií v oblasti hy- adjuvansy sa veľmi líšia vo svojich vlastnostiach.
pokampu CA1 a skríženú imunitnú reakciu.
[19 – 20] Pre ďalší výskum navrhuje niekoľko
konkrétnych genetických a ďalších laboratórnych vyšetrení, ktoré by mohli bližšie objasniť
mechanizmus poškodení. Na tomto základe by
sa možno dali pripraviť testy, ktoré by odhalili
osoby so zvýšeným rizikom. Veľkým problémom, ktorý súrne potrebuje odpoveď, je liečba
poškodených dievčat. Verí, že veda je schopná
tieto otázky vyriešiť.

PRIMÁRNE ZLYHANIE VAJEČNÍKOV
Dr. O. Hamielová (Sheba Medical Center,
Izrael), ktorá pôsobí okrem iného ako znalkyňa
v sporoch ohľadom vakcinačných poškodení,
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Dr. Hamielová hľadala odpoveď a našla
prípadovú sériu dievčat, ktorých príznaky začali v čase po očkovaní HPV vakcínou. Údaje
o bezpečnosti HPV vakcín z hľadiska PZV sú
veľmi obmedzené; iba polovicu dievčat sledovali po 12 mesiacoch, pričom príznaky po vyše 7
mesiacoch od očkovania už vyraďovali ako „nesúvisiace“. [23] Pokiaľ ide o rozsiahlu postmarketingovú bezpečnostnú štúdiu, tá neposkytla
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200 hlásení PZV a súvisiacich príznakov po HPV
vakcínach. Samozrejme, hlásenia nie sú dôkazom o súvislosti problémov s očkovaním.
Dr. Hamielová pripúšťa, že vakcína môže
mať prínosy, avšak upozorňuje,
že jej vplyv na funkciu vaječníkov sa
v bezpečnostných štúdiách neskúmal.
Dodajme, že nakoľko lekári nie sú informovaní, pravdepodobne je tu podhlásenosť. U detí so zdravotnými problémami
sa bezpečnosť neskúmala, preto v rámci
predbežnej opatrnosti u detí so sklonmi
k autoimunite (aj v rodine) alebo
alergiou Dr. Hamielová odporúča
rodičom „dvakrát si rozmyslieť,
či dieťa potrebuje túto
injekciu“.
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tímu o vzťahu medzi chronickou epifaryngitídou (zápalom nosohltana) a autoimunitnými
ochoreniami.
Povrch nosohltana je imunitne veľmi aktívny, pokrývajú ho slizničné protilátky a svoju
činnosť tu intenzívne vykonávajú rôzne typy
lymfocytov (imunitných buniek). Dr. Hotta
uviedol sériu pacientov, ktorí po očkovaní
HPV vakcínou trpeli bolesťami hlavy, celkovou
únavou, poruchami spánku a mnohými ďalší-
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mi príznakmi, pričom takmer polovica mala
okrem iného zápal nosohltana (podľa vysokej
miery krvácavosti sliznice, veľmi silný).
Dr. Hotta pozoroval priamy súvis medzi
zlepšením chronického zápalu nosohltana
a zlepšením autoimunitného ochorenia, čo
demonštroval na prípade ochrnutej pacientky. Ako by vôbec mohla fungovať takáto súvislosť?

s alergiami na nikel (prítomný v náušniciach
a šperkoch) a ortuť (v zubných amalgámoch).

Možné prepojenie medzi chronickou epifaryngitídou a autoimunitou objavil už pred
50 rokmi prof. Horigchi, no podrobnosti
o tomto spojení stále nie sú známe, preto by
sa mu mala venovať pozornosť pri diagnostike
a ďalšom výskume. V diskusii zaznel postreh,
že u dánskych dievčat s ťažkosťami po očkovaní
HPV vakcínou sa často pozorovali sklony k zápalu a atopické sklony, ktoré mohli mať súvis

neodporučila. Úradné a výskumné inštitúcie
by vynakladali maximálne úsilie, aby zistili,
do akej miery je vakcína skutočnou príčinou
závažných ťažkostí, aké sú ďalšie príčiny a hľaZÁVER
Nežiaduce udalosti ohlásené v súvislosti s HPV dala by sa účinná liečba.
Žiaľ, realita sa zatiaľ k takémuto obrazu nevakcínami sú veľmi zvláštne, priam bizarné
a tie vážnejšie z nich sú zatiaľ prevažne nelieči- približuje. Rýchle a autoritárske uzavretie vyteľné. Ruinujú životy stoviek dievčat, preto časť šetrovania, aké predviedla Európska lieková
odbornej verejnosti pátra po príčine a vážne sa agentúra na pozadí tragického rozsahu údajzaoberá možnosťou, že je ňou vakcína. Pred- ných konfliktov záujmov a netransparentného procesu, prekročilo všetky tolerovateľné
nášky niektorých odborníkov sme si priblížili.
Iná časť odborníkov zdôrazňuje potrebu medze. [25] Postoje autorít nakoniec podkoprevencie rakoviny krčka maternice a poná- pávajú verejnú dôveru k očkovacím prograhľa sa s ubezpečovaním, že sa dosiaľ nepreu- mom omnoho účinnejšie než akési (z veľkej
kázala príčinná súvislosť medzi týmito ťažkos- časti imaginárne) „antivakcinačné hnutie“,
ťami a vakcínou. Vzhľadom na problematic- na ktoré sa s obľubou vyhovárajú.
Zatiaľ nie je isté, či HPV
kú diagnostiku a tápanie medicíny v oblasti
vakcíny predstavujú účinmechanizmov týchto ochorení musíme
nú a dlhodobú ochranu
Je dôležité, aby
konštatovať, že majú v podstate pravdu
pred rakovinou krčka
sa
odhalili
skutočné
a ešte dlho ju budú mať.
maternice; máme
príčiny a mechanizmy
Ľudské telo je nesmierne zložitý sysk dispozícii len nepostvakcinačných
ťažkostí.
tém a akýkoľvek zásah do neho môže
priame a krátkodobé
Nie je prípustné, aby prevyvolať celkom nečakané javy. Z tohto
dôkazy. Aj v prípade,
ventívne opatrenie, akým je
pohľadu, ak by HPV vakcíny zriedkavo
že sa ochranná účinočkovanie, zanechávalo
vyvolávali zvláštne autoimunitné problénosť potvrdí, ostane
ťažko poškodených
my, nemalo by to až natoľko prekvapovať.
na rozriešenie veľká
ľudí.
Predsa len ide o vakcíny založené na nových
otázka: v akých prípadoch
technológiách a tento typ ťažkostí sa pri súčasje očkovanie odôvodnené, keď
nej podobe predmarketingových skúšok nedá
úlohu prevencie aj bez neho spoľahlivo plní
včas odhaliť (pozri Dieťa 6/2016).
celkom bezpečný PAP skríning? Ak, pravda,
Keby bol zdravotný systém „zdravý“, diev- v našej spoločnosti nie je už vhodné zdôrazňočatá by boli plne informované o možných vať význam vernosti a zodpovedného sexuálprínosoch a následkoch očkovania, o dostup- neho správania...
ných alternatívach a robili by informované
rozhodnutie. Rutinné laboratórne testy by
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na vážne nežiaduce účinky a vakcína by sa mu
o. z.
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Prednášky nájdete na Youtube, vyhľadajte 4th International Symposium on Vaccines

Session 7: Lucija Tomljenovic, PhD - Is There Objective
Evidence That The Current HPV Vaccination Programs Are
Not Justified?
Session 10: Dr. Beniamino Palmieri - Severe Somatoform
And Dysautomatic Syndromes After HPV Vaccination; Case
Series And Review Of The Literature
Session 11: Dr. Orit Hamiel, MD - Primary Ovarian Failure And HPV Vaccine
Session 12: Osamu Hotta, MD, PhD - Chronic Fatique
Syndrome Following Human Papilloma Virus Vaccination: Is
Latent Epipharyngitis To Blame?
Uvedené názvy môžu byť ochrannými známkami ich
oprávnených držiteľov.
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Podľa hypotézy
Dr. Hottu je sliznica
nosohltana citlivá a vakcínový
adjuvans zosilní zápal, čím zároveň
zhorší chronickú epifaryngitídu, čo
vyvolá nielen bolesti hlavy, tuhosť krku,
teplotu, tinitus, ale súvisí aj so zmenami
v hypotalame, prípadne aj limbickom systéme,
čo zase súvisí s príznakmi pozorovanými pri
autoimunitnej reakcii po HPV vakcíne, či už
z pohľadu rámca ASIA syndrómu, alebo FSS
(funkčného somatického syndrómu), a to
vrátane príznakov poruchy autonómneho
nervového systému. Je teda nosohltan
indikátorom a/alebo sprostredkovateľom autoimunitného
procesu?

…a nebojme sa pýtať
Nová knižná Rodičovská edícia časopisu Dieťa prináša
publikáciu Petra Tuhárskeho Hovorme o očkovaní
…a nebojme sa pýtať, ktorá vznikla na základe seriálu
Hovorme o vede v časopise Dieťa.. Publikáciu recenzovali
pediater MUDr. RNDr. Štefan Rosipal a neurológ
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH.
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• Objednajte si 2 výtlačky publikácie a získajte grátis prístup k Prémiovému
obsahu www.dieta.sk. Tento prístup vám umožní listovať si vo viac ako 4000
stránkach časopisu Dieťa a v 1. vydaní špeciálu Dojčiatko & batoľa priamo na webe + využiť pekné
maľovanky pre deti i dospelých uverejnené v Zóne Z&O + vyhrať hračky od spoločnosti Lego.

OBJEDNÁVKA
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o publikácii:
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