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Predhovor

List  Dr. Petra Fletchera, bývalého hlavného lekárskeho úradníka, zodpovedného za Výbor pre
bezpečnosť liečiv (Committee on Safety of Medicines) Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Se-
verného Írska (UK), a neskoršieho staršieho hlavného lekárskeho úradníka a vedúceho vedeckého
úradníka:

 

Moja prvá poznámka k tejto vynikajúcej knihe je otázkou, či sa celej tejto katastrofe dalo pred-
ísť nejakým zásahom, vykonaným dlhé roky pred zverejnením štúdie Dr. Wakefielda v časopise The
Lancet v roku 1998. Okolo roku 1987 boli v UK podané žiadosti o schválenie troch MMR vakcín
(Measles, Mumps, Rubella = osýpky, príušnice, ružienka), ktoré boli predmetom jednania Spojené-
ho  výboru  pre  očkovanie  a  imunizáciu  (Joint  Committee  for  Vaccination  and  Immunization  =
JCVI). Moja minulá funkcia hlavného lekárskeho úradníka, zodpovedného za hlavný Výbor pre
bezpečnosť liečiv (Committee on Safety of Medicines = CSM) a jeho podvýbory, ma vedie k záve-
ru, že sa toho dalo urobiť veľa.

Zo zápisníc JCVI by sa mi dostalo do pozornosti, že naliehal na veľmi rýchle schválenie týchto
troch očkovacích látok. Takéto správy by boli alarmujúce, pretože JCVI bol čisto poradným výbo-
rom (tzn. nie výborom podľa Hlavy 4 britského Zákona o liekoch) a nemal žiadnu právomoc pri
schvaľovaní alebo zamietaní liečiv.

V minulosti nebolo nijakým spôsobom možné, aby CSM odporučil schválenie liečiva na základe
tak nedostatočných údajov o bezpečnosti v podaných žiadostiach. V rokoch 1988–1989 bola jedi-
ným dostupným dôkazom hŕstka klinických skúšok, z ktorých ani jedna nemala viac než 700–800
účastníkov a ani jedna nebola vykonaná v UK. Keby som vtedy ešte bol v úrade, požadoval by som
najmenej 10.000 pacientov v každej žiadosti s aktívnym dohľadom nad bezpečnosťou počas najme-
nej 3 mesiacov s možnosťou rozšírenia, ak by boli hlásené nejaké nemilé zistenia.

To by s najvyššou pravdepodobnosťou vyriešilo náš súčasný problém, keďže dnes už vieme, že
okolo roku 1993 bolo po MMR vakcíne oficiálne hlásených najmenej 35 prípadov „autizmu“.

 

Svojou  druhou poznámkou  chcem zdôrazniť  veľký význam prípadov  „pozitívnej  opätovnej
skúšky“ (keď opätovné podanie liečiva vyvolá rovnaké alebo veľmi podobné nežiaduce udalosti,
aké sa vyskytli po prvom podaní — pozn. prekl.), ktoré pre všetky praktické účely dokazujú príčinnú
súvislosť (kauzalitu). CSM vždy prijímal pozitívnu opätovnú skúšku (za neprítomnosti iných rov-
nocenných a dôveryhodných príčin) ako dôkaz príčinnej súvislosti.

 

Moja tretia poznámka sa týka rozboru anafylaxie ako vážneho nežiaduceho účinku. Ten sa vo
veľkom zanedbával a starostlivo sa mu vyhýbalo, keď bola reč o úmrtnosti na následky očkovania.
Je však mimoriadne dôležitý, keď sa zvažujú prínosy a riziká očkovania a porovnávajú sa s úmrt-
nosťou na prenosné ochorenia. Ak napr. ročná úmrtnosť na osýpky z obdobia pred očkovaním (oko-
lo 50 v roku 1967) má byť porovnaná s vtedajšou úmrtnosťou na následky očkovania, tak v roz-
vinutých krajinách, kde boli dosiahnuté lepšie sociálne podmienky a vyššia úroveň zdravotníctva,
budú tieto dve čísla nepríjemne blízko seba.



Moja štvrtá poznámka sa týka vyhodnocovania bezpečnosti liečiv, určených pre zdravých ľudí.
Dvomi najväčšími príkladmi sú očkovacie látky a hormonálna antikoncepcia. Rozdiely medzi tými-
to dvomi kategóriami liečiv sú ohromujúce. Hormonálna antikoncepcia bola hodnotená intenzívnej-
šie než akákoľvek iná skupina liečiv, ako na ľuďoch, tak aj na zvieratách. Naproti tomu boli očko-
vacie látky skúmané len minimálne a nesvitá žiadna nádej na prípadné zlepšenie v budúcnosti.

 

Moja piata poznámka sa týka celkového priebehu pojednávania pred Všeobecnou lekárskou ra-
dou (General Medical Council = GMC). Som teraz namočený v piatich rôznych súdnych sporoch
a vo všetkých som v rôznych stupňoch beznádeje, čo sa týka lekárskej a vedeckej nevzdelanosti
právnikov (prokurátorov a advokátov) na oboch stranách. Tá je celkom pochopiteľná, keďže lekár-
ske vzdelávanie trvá mnoho rokov. A hoci sú právnici celkom zbehlí v detailoch sporu, sú úplne
stratení, keď dôjde na širšie súvislosti. To veľmi pekne ilustruje príklad Charcota a kol. v 10. kapi-
tole — „Bedlam192 či Bonaparte?“ a do istej miery to ospravedlňuje celkový dojem, že spor upadá
na úroveň nedôstojného sledu hádok medzi veľmi rozhašterenými akademikmi.

 

Nakoniec by som rád zmienil všeobecný klinický obraz, vykazovaný týmito deťmi, ktorý podľa
mňa predstavuje zložitý nový syndróm. Odlišné klinické pozorovania nemôžu mať každé zvlášť inú
a s ostatnými prípadmi nesúvisiacu príčinu choroby. Možno tu prebiehajú dva, nanajvýš tri chorob-
né procesy, ale prvotnou príčinou musí byť jednotný spúšťací činiteľ — takmer určite očkovanie.



Predslov
Som veľmi rada, že Andrew Wakefield konečne dostal možnosť porozprávať svoj príbeh. Snáď

žiadna diskusia na tejto planéte nie je pre rodičov v túto chvíľu viac mätúca, konfliktná a obťažujú-
ca než diskusia o príčinách a liečbe autizmu.

Ako matka dieťaťa, ktoré po očkovaní upadlo do autizmu, som vždy považovala Andrewa Wake-
fielda za predstaviteľa toho druhu lekárov a vedcov, ktorý nám napokon pomôže skoncovať s epidé-
miou autizmu u detí.

Ak úplne pochopíte Andrewov príbeh, myslím, že si rýchlo uvedomíte, že urobil práve to, čo
väčšina z nás očakáva od svojich lekárov a čo väčšinu z nás učili už v škôlke: pozorne načúval, čo
mu hovoria rodičia, a hovoril im pravdu.

Naozaj si prajem, aby prvoradým spúšťačom autizmu bolo niečo, čo by všetci mohli nenávidieť,
ako napr. cigarety alebo jed na potkany. Keby to tak bolo, skoncovať s touto epidémiou by bolo
oveľa ľahšie. Nanešťastie, ukazuje sa, že dobre zamýšľané výrobky — očkovacie látky — majú aj
svoju temnú stránku, ktorou je schopnosť poškodiť zdravie určitých detí. Táto schopnosť v posled-
ných desaťročiach nanešťastie značne vzrástla, pretože dnešné deti sú oveľa viac očkované, než boli
ich rodičia.

Rozumiem tomu, že časť obyvateľstva si bude o nás naďalej myslieť, že sme šialení a že očkova-
nie nemôže spôsobiť žiadne zdravotné postihnutia. Veľmi si prajem, aby si niekto z týchto ľudí sa-
dol ku mne počas tých tisícok rozhovorov, čo som viedla s rodičmi autistických detí, ktorí mi roz-
právali stále ten istý príbeh: ich dieťa sa vyvíjalo normálne, ale po každom očkovaní sa jeho zdravie
zhoršilo, až kým to neskončilo autizmom. Keď to počujete prvý raz, rozruší vás to, keď desiatykrát,
začína to vyzerať ako pravidlo, a keď to počujete tisíckrát, začnete sa čudovať, prečo sa o tom ešte
vôbec diskutuje.

Andrew Wakefield urobil to isté. Načúval rodičom, ktorí hlásili dve veci: ich autistické deti trpeli
závažnou bolesťou brucha a do autizmu upadli bezprostredne po očkovaní. Načúval, študoval a zve-
rejnil, čo sa dozvedel.

Verím tomu, že dejiny budú k Andrewovi Wakefieldovi veľmi láskavé. V túto chvíľu je symbo-
lom veľmi nešťastnej skutočnosti — skutočnosti, že zdravotníctvo, ktoré sa pokúša činiť dobro,
mohlo vykonať presný opak dobra. Verím, že časom bude Andrew symbolom niekoho, kto sa posta-
vil za pravdu aj napriek nesmiernemu tlaku na to, aby odstúpil.

Pre stovky tisíc rodičov po celom svete (mňa nevynímajúc) je Andrew Wakefield symbolom sily
a presvedčenia, ktoré všetci rodičia autistických detí môžu použiť v boji za pravdu a čo najlepší ži-
vot pre svoje deti.

Jenny McCarthy
22.IV.2010

Los Angeles, Kalifornia, USA



Osoby a obsadenie







Prečo
Nový severovýchodný vietor sa márne votrel medzi tehlové piliere viaduktu Hownes Gill. Hoci

vietor vydržal, predchádzajúci lejak sa zmenil na mierne mrholenie — mierne na pomery Durham-
ského okresu na ďalekom severe Anglicka, — keď došli na koniec svojej cesty.

Ako keby to bolo prvýkrát, Mark sa zdal byť zladený s maminými úmyslami a nekládol žiadny
odpor. Nekričal, nebojoval, nebúchal sa po tvári, nehrýzol si svoje zjazvené a chrastavé ruky, ani sa
náhle nezrútil na zem, ako keby ho už nedokázali viac udržať neviditeľné istiace laná. Namiesto
toho — súc uchvátený dažďovými kvapkami a užasnutý z tehlového viaduktu — len s otvorenými
ústami na to všetko ticho pozeral. V strede viaduktu sa otočila na sever, hlboké údolie pred ňou —
v miestach, kde sa múry viaduktu stáčajú, čierne sa lesknúc, bičované neutíchajúcim dažďom, ktorý
teraz takmer nebolo vidieť v slabnúcom svetle hlboko, hlboko pod nimi. Mark sa pozrel do mami-
nej tváre. Videl v nej roky, samotu, súženie, prenasledovanie a porozumel, prečo je nešťastná. Milo-
val ju, hoci nemal žiadny spôsob, ktorým by mohol svoju lásku prejaviť.

S pomocou pár starých trámov mu pomohla dostať sa na zábradlie. Uchopila ho tak silne, že to
zabolelo oboch. Toto bola tá najťažšia časť — machom porastený kameň, mokrý a klzký, jej strach
z výšok. Stojac tam naposledy, proti vetru a proti celému svetu, pozeral sa na ňu a ona naňho.
„Nie,“ pomyslela si, „toto je tá najťažšia časť.“ Bez slova a bez ďalšej myšlienky vstúpila do za-
budnutia, zoberúc so sebou to najcennejšie, čo mala, aby sa pridala k mŕtvym egyptským kráľov-
nám. Nevyrovnali sa vetru, ktorý sa poslednýkrát pokúsil do nich zaduť, takže hrozilo, že rozplesne
bezprizornému dieťaťu podobného Marka na nemilosrdný viadukt. Ona to vedela. Bola pripravená.
Padajúc čoraz rýchlejšie si ho pritiahla k sebe, z lásky a inštinktu chrániť ho.



Úvod: Bezcitná bezohľadnosť1

Ak sa autizmus ešte netýka vašej rodiny, raz sa týkať bude. Ak sa niečo nezmení — a nezmení sa
to rýchlo — je to takmer matematickou istotou. Táto kniha sa vás týka tiež. Nie je to jednostranný
pohľad na banálnu lekársku škriepku v UK, ale správa z bojového poľa vo významnej vojne —
v zápase proti kompromisom v medicíne, proti korupcii vo vede i proti skutočnému a prítomnému
ohrozeniu detí v záujme politiky a ziskov. Je to príbeh o tom, ako sa „Systém“ vysporadúva s nesú-
hlasom uprostred svojich lekárov a vedcov.

Táto kniha pozostáva zo radu úvah, ktoré pojednávajú o dnes už nechválne známom článku —
skromnom rade prípadov — napísanom lekármi v Slobodnej kráľovskej nemocnici (Royal Free
Hospital) a zverejnenom v časopise The Lancet vo februári 1998.2 Tieto úvahy mali byť pôvodne
samostatné, takže určitému opakovaniu sa nedalo vyhnúť.

Článok z Lancetu popisoval anamnézu a klinické nálezy v skupine 12 detí, ktoré v týchto úva-
hách budú označované ako Lancet 12. Tieto deti upadli do autizmu a mali príznaky ochorenia trá-
viacej sústavy. Keď boli náležite a starostlivo vyšetrené, ukázalo sa, že majú zápal čriev, a je dosť
dôvodov domnievať sa, že tento zápal môže následne súvisieť s ich neurologickou poruchou. Preto
tento článok zachytával podstatné prvky nového chorobného syndrómu — potenciálne liečiteľného
syndrómu, a to by malo byť dôvodom na menšiu oslavu. Keby úpadok do autizmu nastal po pre-
konaní ovčích kiahní, táto kniha by nikdy nebola napísaná. Tak to však nebolo. U 9 detí, ako sa uká-
zalo, nasledovali zmeny správania a následný úpadok vo vývoji po očkovaní MMR vakcínou. A tým
sa začal tento príbeh.

Na jar 1982 som bol veľmi neskúseným lekárom, podstupujúcim svoju druhú 6-mesačnú prax
ako sekundárny lekár v Nemocnici sv. Márie (St. Mary's Hospital), mojej alma mater, v Paddingto-
ne v Západnom Londýne. Keď som si vyšiel na krátku prechádzku v čase obeda, aby som si kúpil
bagetu, začul som obrovský výbuch. Okamžite som inštinktívne vedel, že to bola bomba.

V tom čase sa zintenzívnila nevraživosť v Severnom Írsku a nespokojnosť v radoch Írskej repub-
likánskej armády viedla k vytvoreniu militantnejšej Írskej armády národného oslobodenia. Zrazu
nastal rozruch. Ocitol som sa v zadnej časti sanitky, mieriacej krkolomnou rýchlosťou kto-vie-kam.
Chlapík na sedadle spolujazdca kričal na dve sestričky a na mňa, že ideme na miesto bombového
útoku v Regentovom parku. V tichom úsilí o profesionalitu sme sa pozreli, aké vybavenie máme
k dispozícii. Po pravde, boli sme zhrození.

Scéna v Regentovom parku vyzerala priam neskutočne. Pred kulisami milého anglického letného
dňa bolo na kúsky rozmetané pódium a kapela regimentu Kráľovských zelených kabátov (Royal
Green Jackets;  ľahká pechota britskej armády — pozn. prekl.). Notové zápisy lietali medzi so ze-
mou zrovnanými prenosnými stoličkami a padlými členmi kapely. Bomba bola umiestnená pod do-
skami v strede pódia. Výbuch bol tak silný, že tí, čo sedeli na bombe, odleteli na 15 metrov ďaleko,
zatiaľčo tí, čo boli od bomby vzdialení 3 metre, vyviazli — na ich veľké šťastie — len s pretrhnutý-
mi ušnými bubienkami a v šoku.

1 Pred Všeobecnou lekárskou radou (General Medical Council = GMC) som bol obvinený a uznaný vinným z 
„bezcitnej bezohľadnosti“ voči utrpeniu detí.

2 Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, Berelowitz M, Dhillon AP, Thomson MA, 
Harvey P, Valentine A, Davies SE, Walker-Smith JA: „Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, 
and pervasive developmental disorder in children“, The Lancet, 1998, 351(9103):637–641 (stiahnutý)



Ako sa ukázalo, už boli evakuovaní všetci okrem pár zranených a zostalo len pár vojakov s ma-
lými zraneniami, čakajúcich na prevoz do nemocnice na kontrolu a na kvapky do uší. Nebola tam
pre nás žiadna práca. Aby výjazd nevyšiel navnivoč, starší člen pohotovostnej služby prehlasoval za
mŕtvych sčernalé končatiny a trupy.

Keď prišiel čas odchodu, posledný krát som sa otočil pred tým, ako som nastúpil do sanitky.
Urobil som to, aby som sa upevnil v tom, že nikdy nesmiem zabudnúť, čo sa v ten deň stalo. Mal
som ochromujúci pocit márnosti a zlyhania. Moje lekárske vzdelanie nebolo nič platné. Nedalo sa
tam urobiť nič — vôbec nič. Naproti tomu v roku 1995, keď sa na mňa obrátila Rosemary Kessick,
ohlasujúc prvé vlny prichádzajúceho cunami autizmu, som sa rozhodol, že tu určite môže byť niečo,
čo by som mohol urobiť. A tak som to urobil, lebo niečo je viac ako nič.

Čo sa stalo medzitým, je príbeh, napísaný dávno pred tým, ako sa ktokoľvek z nás narodil. Je to
príbeh o tom, ako sa mocní vysporadúvajú s tými, čo ohrozujú ich záujmy. Nedávno mi bolo v roz-
hovore pre významnú americkú TV stanicu bolo naznačené, že to je naozaj len konšpiračná teória.
Zhodou okolností práve v ten týždeň boli austrálskemu súdu odhalené vnútorné obežníky farma-
ceutického molocha Merck v súdnom spore o odškodné za nežiaduce účinky lieku Vioxx. Písalo sa
v nich o tom, ako mal Merck „neutralizovať“ odpor tých lekárov, ktorí spochybňovali bezpečnosť
Vioxxu. Ohľadne týchto lekárov sa v jednom e-maile3 písalo:

„Možno ich budeme musieť vyhľadať a zničiť ich tam, kde žijú.“

Mohlo by sa zdať, že miesto toho, aby to bolo konšpiračnou teóriou, niekedy to môže byť korpo-
račnou politikou.

Očkovaciemu priemyslu, kontrolórom, predstaviteľom verejného zdravotníctva, lekárom, pedia-
trom a Billovi i Melinde Gatesovcom4 by som povedal toto: úspech očkovacích programov si vyža-
duje ochotné zapojenie sa zákazníkov. Kľúčom k akémukoľvek úspechu je teda dôvera verejnosti
vo vedcov, lekárov a tvorcov politiky (vrátane priemyslu), ktorí tvoria tieto programy. A kľúčom
k tejto dôvere je taký prístup k očkovaniu, ktorý stavia bezpečnosť očkovania na prvé miesto. Ľu-
dia, ktorí stavajú bezpečnosť očkovania na prvé miesto, nie sú proti očkovaniu. Podobne tí, čo na-
riadili stiahnutie z trhu viacerých druhov vozidiel od Toyoty kvôli zasekávajúcim sa plynovým pe-
dálom, nie sú proti autám. Nasledujúci úryvok z článku z denníka The Examiner5 to môže trochu
objasniť:

„Stiahnutie z trhu vozidiel od Toyoty

Vyšetrovanie federálnej vlády odhalilo to, čo sa javí byť prezentačnými dokumentmi To-
yoty z júla 2009, v ktorých sa Toyota chváli úsporou 100 miliónov dolárov, pretože bola
schopná vyjednať obmedzené stiahnutie z trhu vozidiel Toyota Camry a Lexus ES na-
miesto vážnejšieho a nákladnejšieho problému s týmito autami. Tento bod bol uvedený
v kapitole, nazvanej „Výhry“.“

3 Rout M: „Vioxx maker Merck and Co drew up doctor hit list“, 1.IV.2009, 
http://www.theaustralian.com.au/news/drug-company-drew-up-doctor-hit-list/story-e6frg6n6-1225693586492

4 Bill and Melinda Gates Foundation: „Bill and Melinda Gates Pledge $10 Billion in Call for Decade of Vaccines“, 
29.I.2010, http://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2010/01/Bill-and-Melinda-Gates-Pledge-
$10-Billion-in-Call-for-Decade-of-Vaccines

5 Stone M: „Toyota recall investigation uncovers documents = saving money better than saving lives“, 22.II.2010, 
http://www.examiner.com/article/toyota-recall-investigation-uncovers-documents-saving-money-better-than-
savings-lives

http://www.examiner.com/article/toyota-recall-investigation-uncovers-documents-saving-money-better-than-savings-lives
http://www.examiner.com/article/toyota-recall-investigation-uncovers-documents-saving-money-better-than-savings-lives
http://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2010/01/Bill-and-Melinda-Gates-Pledge-$10-Billion-in-Call-for-Decade-of-Vaccines
http://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2010/01/Bill-and-Melinda-Gates-Pledge-$10-Billion-in-Call-for-Decade-of-Vaccines
http://www.theaustralian.com.au/news/drug-company-drew-up-doctor-hit-list/story-e6frg6n6-1225693586492


Federálni  kontrolóri  — Federálny úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (National Highway
Traffic Safety Administration = NHTSA) — k tomu povedali:

„Bezpečnosť je zodpovednosťou každého… Vychytávať bezpečnostné problémy nie je
len zodpovednosťou federálnej vlády… Povinnosťou výrobcov vozidiel je verejne ozná-
miť zistené problémy. Nanešťastie, tento dokument vypovedá o mnohom… Budeme na
Toyotu vyvíjať silný tlak a uistíme sa, že urobí všetko čo treba, aby jej vozidlá boli bez-
pečné pre cestujúcu verejnosť.“

Kto je tu nakoniec proti autám alebo konkrétne proti autám značky Toyota? Na voľnom trhu bez
povinnosti nakupovať autá značky Toyota, by to, čo sa stalo Toyote, zrejme nezvýšilo dôveru verej-
nosti, a tým ani obrat a zisk tejto spoločnosti. Odškodňovanie za úmrtia a zdravotné postihnutia by
ju prenasledovalo ešte po mnoho nadchádzajúcich rokov.

A čo spoluvina bývalých kontrolórov?

„Toyota použila bývalých kontrolórov na zastavenie vyšetrovania

Toyota™ si najala bývalých vládnych kontrolórov, aby zastavila najmenej štyri vyšetro-
vania problémov jej vozidiel v USA.“6

Tí, čo ohrozujú dôveru verejnosti, tí, čo neuzákonia ako povinný taký prístup k očkovaniu, pri
ktorom je  bezpečnosť na prvom mieste, sú tou najväčšou hrozbou pre očkovací program. Sú to
oni, kto je v konečnom dôsledku proti očkovaniu, tzn. anti-vakcinačný („antivax“).

Takže kde vy — kontrolóri a očkovací priemysel — dnes stojíte s vašimi drahými reklamnými
kampaňami, s vaším nemilosrdným, účelovým potieraním opozície, s dôverou verejnosti vo vás?

„Štúdia: 1 zo 4 rodičov si myslí, že očkovanie spôsobuje autizmus

Nová štúdia hovorí, že 54% rodičov má obavy z vážnych nežiaducich účinkov očkovania
a 25% rodičov verí, že očkovanie môže spôsobiť autizmus.“7

Zlyhali ste.

Rodičom by som rád povedal: Dôverujte svojim inštinktom viac než čomukoľvek/komukoľvek
inému. Pri uvažovaní o očkovaní vášho dieťaťa čítajte, vzdelávajte sa a požadujte pred súhlasom
s očkovaním úplné informácie a odpovede na všetky vaše otázky. Ak druhá strana uhýba otázke,
zdráha sa odpovedať alebo vás odpoveď neuspokojila, dôverujte svojmu inštinktu. Hovorím to ako
niekto, kto študoval, podieľal sa na vedeckom výskume a je si vedomý obmedzenosti nášho pozna-
nia a porozumenia problémom s bezpečnosťou očkovacích látok. Materský inštinkt bol naproti to-
mu pevnou rukou na kormidle evolúcie. Bez neho by sme tu dnes neboli.

Potvrdením správnosti tohto inštinktu je — a nemusí nás to prekvapiť, — že americký očkovací
súd vlastne začal odškodňovať prípady očkovaním spôsobeného autizmu už v roku 19918 a v tomto

6 McIntyre D: „Toyota Used Ex-Regulators to Help Kill Probes“, 12.II.2010, 
http://www.dailyfinance.com/story/company-news/toyotaused-ex-regulators-to-help-kill-probes/19355607/

7 Freed G, Clark S, Butchart A, Singer D, Davis M: „Parental Vaccine Safety Concerns in 2009“, Pediatrics, 2010, 
125(4):654–659

8 Age of Autism: „Why is the Media Ignoring the Bailey Banks Autism Vaccine Decision?“, 27.II.2009, 
http://www.ageofautism.com/2009/02/why-is-the-media-ignoring-the-bailey-banks-autism-vaccine-decision.html
viď tiež:
Bailey Banks, v zastúpení jeho otca Kennetha Banksa vs. Secretary of the Department of Health and Human 
Services, United States Court of Federal Claims, 20.VII.2007, 
http://www.uscfc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions/Abell.BANKS.02-0738V.pdf
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http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2010/03/01/peds.2009-1962.full.pdf
http://www.dailyfinance.com/story/company-news/toyotaused-ex-regulators-to-help-kill-probes/19355607/


roku aj  americké ministerstvo zdravotníctva (US Department  of  Health and Human Services =
HHS) začalo s tajným mimosúdnym odškodňovaním takýchto prípadov.

Ako príklad môžem uviesť nasledovný text zo cbsnews.com:9

„Ako už CBS News oznámili, vláda odškodňovala poškodenia zdravia očkovaním, ktoré
viedli k autizmu a/alebo príznakom autizmu prinajmenšom od prvej polovice 90. rokov
20. storočia. Zároveň však verejnosti hovorila, že niet žiadneho dôvodu na obavy. Nie
všetky takéto prípady boli zverejnené, ale niektoré boli a možno ich nájsť prehľadáva-
ním databáz súdnych sporov.“

Predsa však spochybňovanie bezpečnosti istej vakcíny viedlo po rôznych osudových obratoch
k disciplinárnemu konaniu proti mne a dvom spoluautorom článku z Lancetu pred britským lekár-
skym kontrolným orgánom, zvaným Všeobecná lekárska rada (General Medical Council = GMC).
Počas disciplinárneho konania GMC som zašiel späť do Regentovho parku — na miesto, kde sa
odohral zločin. Bola zima. Nebola tam žiadna kapela, žiadna hudba, žiadne deti, pobehujúce pome-
dzi prenosné stoličky… Preto by človek neuhádol, čo sa na tomto mieste v minulosti udialo. Keď
som odchádzal, otočil som sa a videl som všade naokolo mŕtve telá. Obzrel som sa späť, nie v
hneve, ale s takmer rovnakým pocitom márnosti a zlyhania, ktorý som mal pred rokmi. Nesmieme
si takéto pocity pripustiť! Je tu práca, ktorú treba vykonať.

To, čo nasleduje, je suchá, faktická a nepríjemná próza. V pazúroch búrky niet priestoru pre nie-
čo viac. Mohol by to byť denník k záhube odsúdeného kapitána, napísaný v kajute vojnou doráňa-
nej fregaty, manévrujúcej s dotrhanými plachtami a utekajúcej pred inou — snáď už poslednou —
loďou. Ale nie je. Bol napísaný na kapitánskom mostíku, s kormidlom pevne v rukách, s vetrom
v chrbte a s rozvinutými plachtami, zatiaľčo útočník sa sťahuje za nejasný obzor. Tento deň bude
dňom Rozumu.

9 Attkisson S: „Vaccine Watch. CBS News Investigates: Primary Source“, 19.VI.2008, 
http://www.cbsnews.com/news/vaccine-watch-19-06-2008/
viď tiež „Doslov: Etika, dôkazy a smrť medicíny“

http://www.cbsnews.com/news/vaccine-watch-19-06-2008/


Kapitola 1. „Tá“ štúdia
28.II.1998 sme ja a 12 mojich kolegov zverejnili v uznávanom lekárskom časopise The Lancet

článok o rade prípadov (angl. case series) ako „predbežnú správu“ (angl. early report).10 Tento člá-
nok popísal klinické nálezy u 12 detí s poruchami autistického spektra (angl. Autistic Spectrum Dis-
order = ASD), ktoré nastali v spojitosti s miernymi až stredne silnými zápalmi hrubého čreva (koli-
tídami). Tie boli sprevádzané opuchmi lymfatických uzlín (lymfatickou nodulárnou hyperpláziou)
pozdĺž čriev, najviac v poslednej časti tenkého čreva (v terminálnom ileu). Zároveň rodičia 9 detí
spájali nástup príznakov s očkovaním proti osýpkam, príušniciam a ružienke (angl. MMR = Meas-
les, Mumps, Rubella), z ktorých 8 bolo uvedených v pôvodnom článku (viď tiež prípad dieťaťa PH
nižšie). Význam týchto nálezov zatienili nedorozumenia, prekrútenia a spojené systematické úsilie
spochybniť našu prácu. Toto úsilie, obzvlášť sťažnosť istého novinára na voľnej nohe a silná po-
litická túžba zmariť vyšetrovanie problémov s bezpečnosťou očkovania a následné odškodňovanie
za očkovaním spôsobené škody, vyvrcholilo v najdlhšie trvajúcom a najdrahšom disciplinárnom ko-
naní v dejinách lekárskeho kontrolného orgánu UK — Všeobecnej lekárskej rady (angl. General
Medical Council = GMC). V čase písania tohto textu bol rozsudok o vine platný. Teraz a iba teraz je
na čase so všetkou v súčasnosti dostupnou dokumentáciou prehodnotiť ako pôvodný článok, tak aj
jeho dedičstvo.

Pozadie
Od konca 80. rokov 20. storočia moja skupina na Lekárskej fakulte pri Slobodnej kráľovskej ne-

mocnici (angl. Royal Free Hospital School of Medicine) — skupina pre štúdium zápalových ocho-
rení čriev — vo veľkom zverejňovala články o možných príčinách a mechanizmoch zápalových
ochorení čriev (napr. Crohnovej choroby). Pod to spadalo aj skúmanie možnej úlohy osýpok a oč-
kovania proti osýpkam. V máji 1995 ma začali oslovovať rodičia s opakujúcim sa príbehom, že ich
do istého času normálne sa vyvíjajúce deti upadli do autizmu alebo do stavu podobného autizmu vo
väčšine prípadov po očkovaní MMR vakcínou. V približne tom istom čase sa u týchto detí objavili
dlhodobé (chronické) žalúdočno-črevné (gastro-intestinálne = GI) príznaky, podobné tým, ktoré po-
písala Dr. Lenny González v júli 2009 v časopise The Autism File.11 Napriek vysiľujúcim prízna-
kom črevnej choroby a mnohým náznakom bolestí brucha len málo z týchto detí podstúpilo telesné
vyšetrenie či vôbec bolo vyšetrených. Zmienka o MMR vakcíne často ešte viac odcudzila rodičov
a zdravotníkov, čo sa starali o ich deti. Mnoho lekárov pripisovalo nástup týchto príznakov náhode
a uspokojilo sa s takýmto „vysvetlením“. Naproti tomu bol v Slobodnej kráľovskej nemocnici (Ro-
yal Free Hospital = RFH) vytvorený systematický plán klinickej starostlivosti a výskumu, aby sa
dotknutým deťom dostalo potrebnej pomoci.

Príbeh dieťaťa PH (iniciály boli zmenené), ako ho pôvodne rozpovedala jeho matka, nezmieňo-
val MMR vakcínu ako vinníka. 18 mesiacov normálneho vývoja vystriedal úpadok a nástup toho,
čo niekoľkí lekári označili za „druhotný autizmus“. Strata vývojových míľnikov bola sprevádzaná
stratou koordinácie tela (dieťa viac nedokázalo chytiť alebo hodiť loptu), jeho chôdza sa stala „ne-

10 Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, Berelowitz M, Dhillon AP, Thomson MA, 
Harvey P, Valentine A, Davies SE, Walker-Smith JA: „Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, 
and pervasive developmental disorder in children“, The Lancet, 1998, 351(9103):637–641 (stiahnutý)

11 González LG: „Gastrointestinal pathology in autism spectrum disorders: the Venezuelan experience“, The Autism 
File, 2009, 32:74–79



motornou a ťažkou ako chôdza starca,“ a nemohol sa viac posadiť alebo postaviť bez pomoci. Za-
budol aj tých 20 slov, čo sa dovtedy naučil, a vznikla uňho druhotná inkontinencia (neschopnosť za-
držať) stolice. V 18 mesiacoch sa dostavili epizódy silnej bolesti brucha, spojené s vreskom a sna-
hou tlačiť si kolená k hrudi. Od 2 rokov sa uňho opakovali hnačky, pri ktorých z jeho tela vyšlo ne-
strávené jedlo. Jeho telesná hmotnosť padla z 97. percentilu vo veku 1 roka na 50. percentil vo veku
2 rokov (tzn. vo veku 1 roka bola jeho hmotnosť vyššia než hmotnosť 97% jeho rovesníkov, vo veku
2 rokov bola jeho hmotnosť vyššia než 50% jeho rovesníkov — pozn. prekl.). Jeho jedálny lístok sa
zmenil z rozmanitého na veľmi zúžený, pozostávajúci z priemyselne spracovaných polysacharidov
(škrobov) a najmenej 10 krabičiek 200 ml nápoja s pomarančovou príchuťou denne.

Matka  dieťaťa  PH nám v roku  1996 nepovedala,  že  aj  ona spájala  ťažkosti  svojho syna
s MMR vakcínou.  Náš popis tohto dieťaťa v časopise  The Lancet verne zopakoval nástup prí-
znakov po prekonaní zápalu stredného ucha, ako hlásila matka dieťaťa, ale bezo zmienky o MMR
vakcíne. Dôvod tohto nesúladu v opise je cennou lekciou: odpovede predchádzajúcich lekárov na
zmienky o MMR vakcíne ako možnej príčine boli v rozmedzí od povýšenecky odmietavej po vyslo-
vene nepriateľské. Zmienka o MMR vakcíne mala nepriaznivý dopad na jej schopnosť zohnať po-
moc pre svojho syna. V čase, keď prišli do RFH, otec naliehal na svoju manželku, aby nehovorila
nič o MMR vakcíne v snahe vyhnúť sa diskriminácii lekármi, ktorí ju považovali za bláznivú.

Takže to bol potenciálne dôležitý prvok anamnézy tohto dieťaťa, zamietnutý aroganciou tých, čo
„vedia viac“.

Návrh štúdie
Článok v časopise  The Lancet — prvý z radu súvisiacich článkov — popisoval  rad prípadov

(angl. case series). To sa priamo píše aj v prvom riadku článku:

„… rad po sebe nasledujúcich prípadov detí s chronickou entero-kolitídou a regresív-
nou vývojovou poruchou.“10

Typický príklad definície a popisu štúdie radu prípadov nájdeme v základnej epidemiologickej
učebnici Hennekensa a Buringa:12

„Štúdie radu prípadov popisujú skúsenosti jedného pacienta alebo skupiny pacientov
s podobnými diagnózami. Tieto typy štúdií, v ktorých typicky nejaký šikovný klinický
lekár zistí nejaké  nezvyčajné rysy určitej choroby alebo pacientovej anamnézy, môžu
viesť k  zostaveniu nejakej novej hypotézy… Potom možno vykonať analytickú štúdiu
(najčastejšie použijúc prístup prípadov a kontrol, angl. case-control) na preskúmanie
možných príčinných činiteľov (kauzálnych faktorov).“

Základným rysom návrhu, ktorý odlišuje rad prípadov od iných návrhov, je absencia požiadav-
ky na výber účastníkov na základe buď vystavenia niečomu (napr. očkovaniu MMR vakcínou) ale-
bo výsledku, ktorý je predmetom záujmu (napr. autizmu). Rad prípadov nevyžaduje — a nemal by
zahŕňať — prísne kritériá na prijatie/vylúčenie účastníkov štúdie. Namiesto toho má slúžiť na pozo-
rovanie podobných úkazov u skupín pacientov, čo majú aj iné spoločné vlastnosti, aby mohli byť
vytvorené hypotézy, ktoré možno neskôr otestovať vhodným druhom štúdie (napr. štúdiou prípa-
dov a kontrol).

12 Hennekens C, Buring J, Mayrent SL: „Epidemiology in Medicine“, 1987, Lippincott Williams and Wilkins, 
Philadelphia, Pennsylvania, USA



Článok v časopise The Lancet robí presne to, čo sa od radu prípadov očakáva. Okamžite ozna-
muje, čo je účelom článku: nebola diagnostikovaná nijaká konkrétna vývojová porucha, neboli po-
žadované nijaké konkrétne vlastnosti alebo načasovanie nástupu príznakov, nebola potrebná nijaká
počiatočná expozícia  (vystavenie sa nejakému vplyvu — pozn. prekl.), nebol predpovedaný nijaký
konkrétny výsledok a nebolo vyslovené nijaké tvrdenie o príčinnej súvislosti.

Boli sme kritizovaní za to, že sme do štúdie nezapojili kontrolnú skupinu (tzn. vývojovo normál-
ne deti) za účelom porovnania. Hoci kontrolná skupina zvyčajne nie je súčasťou štúdie radu prípa-
dov, urobili sme viac, než sa bežne požaduje, a zapojili sme aj porovnávacie skupiny: 19 rovesníkov
(5 pre mikroskopické preskúmanie bunkových tkanív a 14 na meranie kyseliny metylmalónovej
(MMA) v moči). To musí byť zjavné každému, kto si náš článok poriadne prečíta.

Ostatne, Hennekens a Buring vyslovili vo svojej knihe dôležité tvrdenie, že účelom radu prípa-
dov je tvoriť nové hypotézy o možnej príčinnej súvislosti. Nie je určený na skúmanie možnej prí-
činnej súvislosti. Článok v časopise The Lancet vytvoril hypotézy. Podnietil celý rad ďalších štúdií
— o ktorých kritici málokedy (ak vôbec) hovoria, — ktoré potvrdili a charakterizovali toto ochore-
nie čriev ako nové, pomerne časté a možno liečiteľné, a tiež overovali hypotézy o príčinnej súvis-
losti.13 Medzi kritikmi bol v tomto ohľade určitý zmätok, čo je zjavné napr. z často citovaného roz-

13 Horvath K, Medeiros L, Rabsztyn A, Ramer J, Sewell T, Zielke RH, Perman JA: „High prevalence of 
gastrointestinal symptoms in children with autistic spectrum disorder (ASD)“, Journal of Pediatric 
Gastroenterology and Nutrition, 2000, 31(Suppl. 2):S174;
Melmed RD, Schneider CK, Fabes RA, Phillips J, Reichelt K: „Metabolic markers and gastrointestinal symptoms 
in children with autism and related disorders“, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2000, 
31(Suppl. 2):S31–S32;
Horvath K, Perman JA: „Autistic disorder and gastrointestinal disease“, Current Opinion in Pediatrics, 2002, 
14(5):583–587;
Furlano R, Anthony A, Day R, Brown A, McGavery L, Thomson MA, Davies SE, Berelowitz M, Forbes A, 
Wakefield AJ, Walker-Smith JA, Murch SH: „Colonic CD8 and γδ T-cell infiltration with epithelial damage in 
children with autism“, The Journal of Pediatrics, 2001, 138(3):366–372;
Torrente F, Machado N, Perez-Machado M, Furlano R, Thomson M, Davies S, Wakefield AJ, Walker-Smith JA, 
Murch SH: „Small intestinal enteropathy with epithelial IgG and complement deposition in children with regressive
autism“, Molecular Psychiatry, 2002, 7(4):375–382;
Torrente F, Anthony A, Heuschkel RB, Thomson MA, Ashwood P, Murch SH: „Focal-enhanced gastritis in 
regressive autism with features distinct from Crohn’s and Helicobacter pylori gastritis“, American Journal of 
Gastroenterology, 2004, 99(4):598–605;
Ashwood P, Anthony A, Pellicer AA, Torrente F, Walker-Smith JA, Wakefield AJ: „Intestinal lymphocyte 
populations in children with regressive autism: Evidence for extensive mucosal immunopathology“, Journal of 
Clinical Immunology, 2003, 23(6):504–517;
Ashwood P, Anthony A, Torrente F, Wakefield AJ: „Spontaneous mucosal lymphocyte cytokine profiles in children 
with regressive autism and gastrointestinal symptoms: Mucosal immune activation and reduced counter regulatory 
interleukin-10“, Journal of Clinical Immunology, 2004, 24(6):664–673;
Wakefield AJ, Puleston JM, Montgomery SM, Anthony A, O'Leary JJ, Murch SH: „Entero-colonic encephalo  -
pathy, autism and opioid receptor ligands“, Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 2002, 16(4):663–674;
Uhlmann V, Martin CM, Sheils O, Pilkington L, Silva I, Killalea A, Murch SB, Walker-Smith J, Thomson M, 
Wakefield AJ, O'Leary JJ: „Potential viral pathogenic mechanism for new variant inflammatory bowel disease“, 
Molecular Pathology, 2002, 55(2):84–90;
Sabrá A, Bellanti JA, Colón AR: „Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis and pervasive 
developmental disorder in children“, The Lancet, 1998, 352(9123):234–235;
Sabrá A, Hartman D, Zeligs BJ, McDowell-Carnerio AL, Menendez FA: „Linkage of ileal-lymphoid-nodular 
hyperplasia (ILNH), food allergy and CNS developmental abnormalities: evidence for a non-IgE association“, 
Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 1999, 82(1 Suppl):81;
Valicenti-McDermott M, McVicar K, Rapin I, Wershil BK, Cohen H, Shinnar S: „Frequency of gastrointestinal 
symptoms in children with autistic spectrum disorders and association with family history of autoimmune disease“, 
Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 2006, 27(2 Suppl):S128–S136;
Richler J, Luyster R, Risi S, Hsu WL, Dawson G, Bernier R, Dunn M, Hepburn S, Hyman SL, McMahon WM, 
Goudie-Nice J, Minshew N, Rogers S, Sigman M, Spence MA, Goldberg WA, Tager-Flusberg H, Volkmar FR, Lord
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boru nášho článku prof. Trishou Greenhalgh,14 ktorá kladie a pokúša sa odpovedať na rad otázok,
vrátane:

„Bola skúmaná hypotéza jasne stanovená?“

Podľa nej „Táto štúdia nestanovila vôbec žiadnu skúmanú hypotézu.“ To je pravda. Od štúdií ra-
du prípadov sa to ani nepožaduje, ani neočakáva. Po zhodnotení, že štúdia nemala skúmanú hypoté-
zu, prof. Trisha Greenhalgh pokračuje položením zábavnej otázky:

„Bol návrh štúdie primeraným spôsobom testovania skúmanej hypotézy?“

Dochádza k záveru, že návrh štúdie nebol primeraným spôsobom testovania „skúmanej hypoté-
zy“. Avšak keď už zistila, že žiadna hypotéza nebola stanovená, radšej sa pýta, na testovanie ktorej
hypotézy nebola štúdia navrhnutá. Hneď na to sa vyjasní, že to bola jej hypotéza, ktorú štúdia netes-
tovala. Jej záver, že „návrh štúdie tak-či-onak nebol schopný dokázať súvislosť očkovania MMR va-
kcínou s autizmom“ je, samozrejme, úplne presný, keďže sme sami v našom článku10 na str. 641,
v odstavci 2, riadkoch 1 a 2 napísali:

„Nedokázali  sme spojitosť  medzi  očkovaním proti  osýpkam,  príušniciam a  ružienke
s popísaným syndrómom…“

a v odstavci 5, riadkoch 4–6:

„Na preskúmanie možnej súvislosti tohto syndrómu s MMR vakcínou sú potrebné ďalšie
výskumy.“

Prof. Trisha Greenhalgh ukázala, že je ešte viac mimo, keď sa opýtala:

„Boli závery štúdie podporené zistenými údajmi?“

Nie je jasné, či prof. Trisha Greenhalgh hovorí o záveroch autorov štúdie, tzn. že zistené údaje
nie sú dôkazom príčinnej súvislosti očkovania MMR vakcínou s popísaným syndrómom a že na to
je potrebný ďalší výskum, alebo či sa pýta, či zistené údaje podporujú hypotézu, ktorú ona sama
podsunula autorom štúdie. V prvom prípade zistené údaje jasne podporujú naše závery. Nie je prek-
vapením, že nepodporujú hypotézu, ktorú si vymyslela prof. Trisha Greenhalgh, tzn. že MMR vak-
cína spôsobuje popísaný syndróm.

Pokračuje:

„Ak je odpoveď na vyššie uvedenú otázku „nie“, je prakticky možné, aby štúdia sil-
nejšieho návrhu otestovala hlavnú hypotézu tejto štúdie?“

Prof. Trisha Greenhalgh pokračuje v budovaní argumentu na hypotéze, ktorú si sama vymyslela,
a odpovedá na svoju otázku zvučným „áno“. Dôvodom na obavy je, že sa javí byť uspokojená na
základe toho, čo možno opísať len ako úplné nepochopenie návrhu štúdie z časopisu The Lancet.
Naproti  tomu neschopnosť  Ministerstva  zdravotníctva  UK (ktorého webová stránka odkazovala

C: „Is there a ‘regressive phenotype’ of autistic spectrum disorder associated with the measles-mumps-rubella vac-
cine? A CPEA study“, Journal of Autism and Developmental Disorder, 2006, 36(3):299–316;
Sandler RH, Finegold SM, Bolte ER, Buchanan CP, Maxwell AP, Väisänen ML, Nelson MN, Wexler HM: „Short-
term benefit from oral vancomycin treatment of regressive-onset autism“, Journal of Child Neurology, 2000, 
15(7):429–435;
Parracho HMRT, Bingham MO, Gibson GR, McCartney AL: „Differences between the gut flora of children with 
autistic spectrum disorders and that of healthy children“, Journal of Medical Microbiology, 2005, 54(10):987–991

14 Greenhalgh T: „A critical appraisal of the Wakefield et al paper“, 
http://vaccinecasualty.blogspot.sk/2010/03/analysis-of-wakefield-mmr-study-asks.html
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ľudí prostredníctvom vedenia štátneho zdravotníctva (angl. National Health Service Executive) na
jej rozbor) posúdiť možný dopad tohto jej skrz-na-skrz chybného dokumentu na predstavy mnoho
tisíc ustarostených rodičov je alarmujúca.

Napriek nezmyslom prof. Trishi Greenhalgh by človek nikdy nemal podceňovať dôležitosť štú-
die radu prípadov ako východiska pre lekársky objav. Je to vyskúšaný a otestovaný spôsob popisu
ľudských chorobných syndrómov, vrátane Kannerovho autizmu, Aspergerovho syndrómu a Hellero-
vej choroby (dezintegračná porucha). Posledné slovo k tejto téme zdôrazňuje tento pohľad na vec:

„Medzi klinické situácie, v ktorých správa o prípade a rad prípadov je vhodným typom
štúdie, patrí aj toto: lekár si všimne, že sa v jeho nemocnici narodia dve bábätká bez
končatín (fokomélia). Obe matky užívali nový liek (thalidomid) na začiatku tehotenstva.
Tento lekár chce upozorniť svojich kolegov po celom svete na možnosť súvislosti tohto
lieku s poškodením zdravia čo najrýchlejšie (McBride, v The Lancet, 1961). Hocikto,
kto si myslí, že „rýchlou ihlou šité“ správy o prípadoch nikdy nie sú vedecky oprávne-
né, by si mal spomenúť na tento príklad.“

A zdroj tejto neoceniteľnej rady? Dr. Trisha Greenhalgh, autorka knihy „How to Read a Paper“
(„Ako čítať štúdiu“).15

Náhoda
Náhoda — častokrát to prvé, k čomu sa uchyľujú skeptickí lekári — v tejto súvislosti znamená

pravdepodobnosť navzájom na sebe nezávislého zistenia príznakov autizmu v 2. roku života spolu
s očkovaním MMR vakcínou približne v rovnakom čase. Aj keď je náhoda pravidelne uprednostňo-
vaná ako vysvetlenie rodičovských príbehov, mala by byť posledným možným záverom — takým,
ku ktorému dospejeme až po tom, čo dôkladná diagnostika vylúčila všetky ostatné možné príčiny
neurologického úpadku dieťaťa. Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať anamnéze rodičov, pri-
čom tvrdenie, že ide o náhodu, vyslovené ešte pred vylúčením ostatných možných príčin, v klinic-
kej medicíne nemá miesta. Tam, kde úpadku do autizmu predchádzala nejaká nákaza, ako napr. her-
pes simplex alebo Epstein-Barrovej vírus (vírus mononukleózy), lekárska literatúra ukazuje, že sa
vykonalo rozsiahle testovanie, príčina sa zistila a dieťa bolo primerane tomu liečené.16 Naproti tomu
keď úpadku do autizmu predchádzalo očkovanie MMR vakcínou, vykonalo sa len málo pokusov
(ak vôbec nejaké) primerane vyšetriť dotknuté deti. Bailey Banks je jedným z tých vzácnych prípa-
dov, ktorý bol poriadne vyšetrený a u ktorého očkovací súd USA rozhodol, že MMR vakcína spôso-
bila jeho autizmus.17 Baileyho MRI (magnetická rezonancia) vyšetrenie, vykonané 16 dní po podaní
MMR vakcíny za účelom zistenia encefalopatie (poškodenia mozgu), odhalilo abnormality myelínu
v mozgu, zhodné s obrazom akútnej diseminovanej encefalomyelitídy (ADEM) — autoimunitného
zápalu mozgu, ktorý môže nastať po osýpkach alebo po očkovaní proti osýpkam. Poučením z tohto
prípadu je, že treba vykonať všetky možné testy u dieťaťa ešte počas priebehu úpadku do autizmu,

15 Greenhalgh T: „How to Read a Paper. Basics of Evidence Based Medicine“, BMJ Books, London, 2001, str. 53
16 DeLong GR, Bean SC, Brown FR 3rd: „Acquired reversible autistic syndrome in acute encephalopathic illness in 

children“, Archives of Neurology, 1981, 38(3):191–194;
Gillberg C: „Onset at age 14 of a typical autistic syndrome. A case report of a girl with herpes simplex 
encephalitis“, Journal of Autism and Developmental Disorders, 1986, 16(3):369–375;
Shenoy S, Arnold S, Chatila T: „Response to steroid therapy in autism secondary to autoimmune 
lymphoproliferative syndrome“, The Journal of Pediatrics, 2000, 136(5):682–687

17 Age of Autism: „Why is the Media Ignoring the Bailey Banks Autism Vaccine Decision?“, 27.II.2009, 
http://www.ageofautism.com/2009/02/why-is-the-media-ignoring-the-bailey-banks-autism-vaccine-decision.html
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keďže — ako napr. pri ADEM — abnormality myelínu v mozgu môžu byť prechodné a vyšetrenie
MRI, vykonané 2 roky po očkovaní, ich už nemusí odhaliť. Skutočnosť, že rodičia detí z časopisu
The Lancet popísali v 4 prípadoch inkontinenciu moču alebo stolice a v najmenej 6 prípadoch ata-
xiu (narušenie koordinácie telesných pohybov), ktorá sa priznáva ako nežiaduci účinok MMR vak-
cíny, je viac než dostatočnou indikáciou na dôkladné neurologické vyšetrenia. Úpadok so stratou už
nadobudnutých schopností u predtým normálneho alebo takmer-normálneho dieťaťa by mal rozo-
svietiť varovné kontrolky a spustiť systematický prístup k diferenciálnej diagnostike. S týmto na
mysli napísal v roku 1997 prof. Walker-Smith,18 jeden z celosvetovo popredných detských gastroen-
terológov a starší spoluautor článku v časopise The Lancet:

„Tieto deti neboli vyšetrené do tej miery, akú by sme považovali za primeranú pre deti
s takto ničivým ochorením.“

Napriek očividným neurologickým príznakom, napriek časovej blízkosti nástupu príznakov k vy-
staveniu sa vírusom z očkovacej látky, napriek dodatočným telesným príznakom, ako napr. bolesť
a hnačka, sa väčšine týchto detí dostalo zo strany mainstreamových lekárov-špecialistov na autiz-
mus len minimálneho vyšetrenia.

Náhoda a opakovaná expozícia
U tých detí s regresívnym autizmom, ktoré dostali viac než jednu dávku vakcíny so zložkou proti

osýpkam (angl. Measles Containing Vaccine = MCV), často dochádza k zhoršeniu jestvujúcich prí-
znakov alebo k znovu-objaveniu sa dočasných príznakov, ktoré nastali po prvej dávke. Ak je niečo
také poriadne zdokumentované, Výbor pre bezpečnosť očkovania (angl. Vaccine Safety Committee)
pri americkom Výskumnom ústave lekárskom (angl. Institute of Medicine = IoM), pripúšťa opako-
vanú expozíciu (vystavenie sa nejakému vplyvu — pozn. prekl.), nasledovanú obdobnými príznakmi
ako po prvej dávke (angl. rechallenge effect), ako dôkaz príčinnej súvislosti.19 Aby sa to preskúmalo
ohľadne MMR vakcíny v súvislosti s  autistickou enterokolitídou a aby sa prekonali obavy z ne-
schopnosti rodičov spomenúť si na dávno minulé udalosti, vypracovali sme štúdiu, ktorá porov-
návala závažnosť zápalu čriev u detí, očkovaných MCV len raz, oproti deťom, očkovaným dvomi
dávkami MCV. Našou hypotézou bolo, že choroba by mala byť závažnejšia u detí, očkovaných dvo-
mi dávkami MCV, ak je toto ochorenie spôsobené očkovaním.20 U detí, ktoré dostali dve dávky
MMR vakcíny alebo MR vakcíny (proti osýpkam a ružienke), bol významne vyšší výskyt aktívnej
chronickej kolitídy (vrátane buniek, tvoriacich hnis) v porovnaní s deťmi, ktoré dostali len jednu
dávku, čo podporuje príčinnú súvislosť. Tento očividný účinok opakovanej expozície sa v súčasnos-
ti skúma na veľkom počte amerických detí, aby sa zistilo, či je toto zistenie opakovateľné.

Opakovaná expozícia očkovacou látkou proti osýpkam
Dieťa RT (iniciály boli zmenené) bolo úzko sledované počas prvého roku jeho života kvôli širo-

kému koreňu nosa. V 15 mesiacoch života bolo sledovanie ukončené s tým, že je vývojovo a telesne
normálny. Neskôr dostal  samostatnú očkovaciu látku proti osýpkam, po ktorej sa prestal  chodiť

18 list Walker-Smith => Pegg (predseda Výboru pre etické konanie, angl. Ethical Practices Committee), 11.XI.1996
19 Stratton KR, Howe CJ, Johnston RB: „Adverse Events Associated with Childhood Vaccines. Evidence Bearing on 

Causality“, 1994, National Academy Press, Washington, D.C.
20 Wakefield AJ, Stott C, Limb K: „Gastrointestinal comorbidity, autistic regression and Measles-containing 

vaccines: positive re-challenge and biological gradient“, Medical Veritas, 2006, 3:796–802



okolo nábytku a vrátil sa späť k plazeniu sa. Prestal sa učiť nové zručnosti a v 20 mesiacoch zabu-
dol všetky slová. Krátko na to úplne prestal hovoriť. V 2. roku života sa uňho prejavilo celkové
zhoršenie zdravia nákazami uší, hrudníka a krku, ako aj hnačkami a bolesťami brucha. Podľa roz-
právania jeho matky chlapec v 4 a pol roku života, 2 týždne po MMR vakcíne „zmizol“, „stratil
všetky zručnosti  a prestal  komunikovať“.  Zatiaľčo v 10 mesiacoch života vedel  poskladať vežu
z kociek, jeho schopnosť hrať sa klesla až do tej miery, že „teraz vôbec netušil, čo by s nimi asi tak
mohol urobiť“. Navyše k tomu sa stal nemotorným, začal si búchať hlavu a opakovať do zblbnutia
nejaké úkony. Stratil schopnosť postarať sa o seba, napr. pred očkovaním MMR vakcínou sa vedel
sám najesť lyžičkou, po nej však už viac nedokázal ani len udržať pohár v ruke.

Anamnéza GI problémov dieťaťa RT je tiež poučná. V jeho záznamoch sa píše: „Hnačka začala
byť uňho problémom medzi rokom a rokom a pol [po jeho prvom očkovaní proti osýpkam]… zvyčaj-
ne obsahuje nestrávenú potravu. Jeho hnačka sa významne zhoršila po 4 a pol roku života [po oč-
kovaní MMR vakcínou]…“ Neschopnosť rásť, čo je zásadná známka zápalového ochorenia čriev u
detí, bola zjavná zo záznamov všeobecného lekára. RT podľa jeho záznamov „klesal v percentilo-
vých tabuľkách“. Jeho neschopnosť telesne rásť pokračovala a opäť sa zhoršila v rovnakom čase,
ako sa mu zhoršila hnačka, keď jeho telesná hmotnosť klesla z 9. na 2. percentil.

Ďalšie skúmanie účinkov opakovaného očkovania MMR vakcínou v súčasnosti práve prebieha.

Svedomitá veda
Honba za presnosťou sa môže obrátiť na neprospech výskumníkov, ako sa to neskôr ukázalo na

mikroskopickom rozbore bunkových tkanív detí z časopisu The Lancet. Na svete je len málo ľudí,
ktorí sa svojimi znalosťami mikroskopického vzhľadu zápalového ochorenia čriev u detí vyrovnajú
prof. Walkerovi-Smithovi. Takže za neprítomnosti odborníka na tomto poli pediatrickej patológie
v RFH, to bol prof. Walker-Smith, kto každý týždeň hodnotil bunkové tkanivá svojich pacientov
a zistil, že u niektorých detí si túto chorobu dlho nikto nevšimol. Aby sa znížilo toto riziko a aby sa
štandardizovalo hlásenie o biopsiách (mikroskopických vyšetreniach odobratých vzoriek tkaniva —
pozn. prekl.) týchto autistických detí, všetky tkanivá boli následne preskúmané istým skúseným pa-
tológom so skúsenosťami v oblasti ochorení čriev. Jeho nálezy boli zaznamenané do zvlášť navr-
hnutej tabuľky, aby sa zdokumentovali konkrétne črty poškodenia tkaniva.21 Tieto tabuľky vytvorili
základ toho, čo bolo následne zverejnené v časopise The Lancet. Len málo štúdií radu prípadov ide
až do takejto úrovne presnosti.

Avšak niekto, kto sa rozhodol našu prácu spochybniť, rozdiely medzi rutinnými klinickými hlá-
seniami (ktoré mohli pochádzať napr. od patológa, špecializujúceho sa na choroby mozgu alebo gy-
nekologickú patológiu) a štandardizovanou odbornou analýzou neprávom označil v celoštátnych oz-
namovacích prostriedkoch (médiách) za „falšovanie“ údajov. Bol som z toho obvinený konkrétne
ja, hoci som nijak nepodieľal na hodnotení vzoriek. Rád by som podotkol, že napriek 5 rokom vy-
šetrovania GMC nebolo voči žiadnemu z obvinených vznesené nijaké obvinenie z vedeckého pod-
vodu. Z vedeckého podvodu nás obvinil ten istý novinár na voľnej nohe, ktorý podnietil vyšetrova-
nie GMC, čím len pokračoval v dlhom rade falošných obvinení. Niet nijakého dôkazu o tom, že by

21 Wakefield AJ, Anthony A, Murch SH, Thomson M, Montgomery SM, Davies S, O'Leary JJ, Berelowitz M, Walker-
Smith JA: „Enterocolitis in children with developmental disorders“, American Journal of Gastroenterology, 2000, 
95(9):2285–2295;
Wakefield AJ: „Autistic enterocolitis: is it a histopathological entity?“, Histopathology, 2007, 50(3):380–384



tieto údaje boli „sfalšované“, z čoho nás obvinil, a dotknuté noviny tiež žiaden dôkaz nepredložili,
hoci ich o to žiadala Komisia pre sťažnosti na tlač (angl. Press Complaints Commission). Paradox-
ne, cenou, ktorú sme zaplatili za našu svedomitú vedu, boli palcové titulky o našom údajnom vedec-
kom podvode. Myslím si, že zamýšľaný cieľ — podporiť nepravdivú vieru, že naša práca je zdis-
kreditovaná — sa spomínanému novinárovi podarilo dosiahnuť.

Vzniknuté škody
Poškodenie môjho dobrého mena a dobrého mena mojich kolegov, ako aj osobná cena za hľada-

nie odpovede na oprávnenú vedeckú otázku, zatiaľčo záujmy pacientov boli postavené nado všetko,
nestoja za reč v porovnaní s dopadom, ktorý tieto klamstvá mali na prístup poškodených detí k po-
trebnej starostlivosti. Moje skúsenosti sú cynickým príkladom, ktorý mal odradiť ostatných. Kvôli
tomu mnohí lekári v USA i UK nechcú riskovať poskytnutie potrebnej starostlivosti takýmto de-
ťom. Jestvuje tu neblaho rozšírená a otvorene priznávaná zaujatosť proti financovaniu a zverejňova-
niu takéhoto výskumu a mňa osobne vylúčili z prednášania na rôznych konferenciách na základe
pokynov od farmaceutických firiem, ktoré boli sponzormi týchto podujatí. Táto príhoda v dejinách
lekárstva bola účinnou ukážkou vzťahov s verejnosťou (angl.  Public Relations = PR) a predaja
novín. Skončí sa však neúspechom, čo je nad Slnko jasné, pretože prírodu nemožno obalamutiť.

Vždy bolo výsadou pracovať na prospech autistických detí a ich rodín. Ja len dúfam, že za nie
príliš dlhý čas sa karta obráti a navrch k tomu môj učiteľ a radca prof. lord Stanley Peart, FRS dôjde
k poznaniu, že som sa nikdy nespreneveril jeho pokynom.

Mýty
Článok v časopise The Lancet bol financovaný Radou pre právnu pomoc (angl. Legal
Aid Board = LAB).22

Nie je pravda. Na štúdiu, zverejnenú v časopise The Lancet, nebol použitý ani centík z peňazí
LAB. Grant od LAB bol poskytnutý na oddelenú štúdiu detekcie vírusov. Táto štúdia, dokončená
v roku 1999, uvádza tento zdroj financovania. Článok v časopise The Lancet bol odoslaný na zve-
rejnenie skôr, než vôbec bolo možné z grantu od LAB čerpať akékoľvek prostriedky.

Moja účasť ako lekára-odborníka bola udržiavaná „v tajnosti“.23

Nie je pravda. Prinajmenšom 1 rok pred zverejnením som o tom informoval mojich spoluauto-
rov,24 riaditeľa oddelenia, dekana lekárskej fakulty,25 ako aj výkonného riaditeľa nemocnice. Táto
skutočnosť bola tiež oznámená v celoštátnej tlači 15 mesiacov pred zverejnením.26

Deti boli „dodávané“ právnikmi, ktorí chceli žalovať výrobcov vakcín.23

Nie je pravda. Deti boli ku nám poslané, boli hodnotené a vyšetrované len a len na základe ich
klinických príznakov, po tom, ako ich ku nám poslal všeobecný lekár toho-ktorého dieťaťa.27

22 obvinenia Briana Deera, zaslané redaktorovi časopisu The Lancet Richardovi Hortonovi vo februári 2004 a v janu-
ári 2008

23 Brian Deer: „Revealed: MMR Research Scandal“, The Sunday Times, 22.II.2004
24 list Wakefield => Walker-Smith, 3.II.1997 a 20.II.1997
25 list Wakefield => Zuckerman, 24.III.1997
26 Langdon-Down G: „Law: A shot in the Dark“, The Independent, 27.XI.1996, str. 25
27 Walker-Smith J: „A statement by Professor John Walker-Smith“, The Lancet, 2004, 363(9411):822–823



Deti sa súdili o odškodné.28

Nie je pravda. V čase ich príjmu do RFH, tzn. v čase podstatnom pre ich začlenenie do štúdie
z časopisu The Lancet, nijaké z týchto detí nebolo v súdnom spore o odškodné.

Bol som v konflikte záujmov, ktorý som nepriznal.29

Nie je pravda. Vtedajšie predpisy časopisu The Lancet, upravujúce uvádzanie konfliktov záuj-
mov, boli dodržané do posledného písmenka. Dokumentárne dôkazy potvrdzujú, že osadenstvo re-
dakcie časopisu The Lancet si bolo plne vedomé mojej práce súdneho znalca v súdnom spore o od-
škodnenie nežiaducich účinkov očkovania MMR vakcínou, a to dostatočne dlho pred zverejnením
nášho článku.30

Nemali sme schválenie etickej komisie (angl. Ethics Committee = EC).23

Nie je pravda. Ten prvok výskumu našej štúdie, ktorý si takéto povolenie vyžadoval, t.j. podrob-
ný systematický rozbor biopsií čriev týchto detí, bol pokrytý potrebným povolením EC.31

Sfalšoval som údaje a dezinterpretoval klinické nálezy.32

Nie je pravda. Na takéto tvrdenie nejestvujú nijaké podklady a bolo už preukázané, že je ne-
pravdivé.33

Nálezy neboli nezávisle zopakované.30

Nie je  pravda. Kľúčové nálezy  lymfatickej  nodulárnej  hyperplázie  (LNH) a kolitídy  u  detí
s ASD boli nezávisle potvrdené v 5 rôznych krajinách.34

Článok bol stiahnutý takmer všetkými autormi.35

Nie je pravda. 10 z 13 autorov článku vydalo odvolanie výkladu, že MMR vakcína je možným
spúšťačom popisovaného syndrómu. To zostáva možnosťou a možnosť nemožno odvolať.

Naša práca bola zdiskreditovaná.36

28 The Sunday Times, február 2004 a január 2008
29 Deer B: „Revealed: MMR Research Scandal“, The Sunday Times, 22.II.2004;

Horton R: „A statement by the editors  of The Lancet“, The Lancet, 2004, 363(9411):820–821
30 Moody J: „Complaint to GMC vs Horton R., Zuckerman A., Pegg M., and Salisbury D.“ (sťažnosť podaná a zatiaľ 

nevybavená)
31 Carroll M => Walker-Smith J: „Ethical Practices Committee approval 162/95“, 5.IX.1995
32 Deer B: „MMR doctor Andrew Wakefield fixed data on autism“, The Sunday Times, 8.II.2009
33 sťažnosť Wakefield AJ => Press Complaints Commission — „Wakefield vs Deer and The Sunday Times“, viď 

http://www.whale.to/vaccine/Complaint_to_UK_PCC[1].pdf
34 navyše k UK:

González LG, López V, Navarro DC, Negrón L, Flores LS, Rodríguez R, Martínez M, Sabrá A: „Caracteristicas 
endoscópicas, histologicas e inmunologicas de la mucosa digestiva en ninos autistas con síntomas gastro-
intestinales“, Archivos venezolanos de puericultura y pediatría, 2006, 69(1):19–25;
Balzola F, Barbon V, Repici A, Rizzetto M, Clauser D, Gandione M, Sapino A: „Panenteric IBD-like disease in a 
patient with regressive autism shown for the first time by the wireless capsule enteroscopy: another piece in the 
jigsaw of this gut-brain syndrome?“, American Journal of Gastroenterology, 2005, 100(4):979–981;
Galiatsatos P, Gologan A, Lamoureux E: „Autistic enterocolitis: fact or fiction?“, Canadian Journal of 
Gastroenterology, 2009, 23(2):95–98;
Krigsman A, Boris M, Goldblatt A, Stott C: „Clinical Presentation and Histologic Findings at Ileocolonoscopy in 
Children with Autistic Spectrum Disorder and Chronic Gastrointestinal Symptoms“, Autism Insights, 2010, 2:1–11;
Chen B, Girgis S, El-Matary W: „Childhood autism and eosinophilic colitis“, Digestion, 2010, 81(2):127–129

35 dôkazy, ktoré Horton R predložil GMC, viď tiež [29]
36 Deer B: „Six year media investigation forces the Lancet retraction of fraudulent research“, 

http://briandeer.com/mmr/lancet-retraction.htm

http://briandeer.com/mmr/lancet-retraction.htm
http://www.rescuepost.com/files/f_1816-aui-clinical-presentation-and-histologic-findings-at-ileocolonoscopy-in-ch-pdf_25401.pdf
http://www.rescuepost.com/files/f_1816-aui-clinical-presentation-and-histologic-findings-at-ileocolonoscopy-in-ch-pdf_25401.pdf
http://www.whale.to/vaccine/Complaint_to_UK_PCC%5B1%5D.pdf


Nie je pravda. Tí, čo sa pokúšajú zdiskreditovať našu prácu, sa opierajú o vyššie uvedené mýty.
Zistenia, popísané v našom článku v časopise The Lancet, sú nové a dôležité.13

Dedičstvo článku z časopisu The Lancet

Prvé preukázanie patológie čriev pri ASD

GI príznaky sú u autistických detí bežné a sú často spojené so zápalom čreva.

Liečba GI zápalu môže viesť k zmierneniu GI príznakov a k zlepšeniu správania sa.37

Prvé preukázanie abnormálneho metabolizmu vitamínu B12 pri ASD

Teraz je to predmet významných klinických a výskumných činností u autizmu, od štúdia dedič-
ných rozdielov metabolizmu vitamínu B12/folátov po liečbu aktívnymi formami vitamínu B12.

Prvá štúdia, ktorá hlásila účinok opakovanej expozície MCV

Ďalšie sledovanie ukázalo, že zápal čriev je významne horší u detí, očkovaných proti osýpkam
dvakrát oproti deťom, ktoré dostali len jednu MCV.20

Prvá štúdia, ktorá hľadala dôkazy mitochondriálnej poruchy meraním 
pomeru laktátov k pyruvátom v mozgovo-miechovom moku

Mitochondriálne poruchy sa javia byť u detí s ASD bežné a možno ich dostať (tzn. nemusia byť
vrodené — pozn. prekl.). Vláda USA uznala, že očkovanie vyvolalo autizmus u Hannah Poling,
dievčaťa s mitochondriálnou poruchou.38

Čítali vôbec našu štúdiu?
Dr. Ari Brown, hovorkyňa Americkej akadémie pediatrie (angl. American Academy of Pediatrics

= AAP) a Koalície za očkovanie (angl. Immunization Action Coalition):

„Táto chybná štúdia došla k záveru, že nárast autizmu bol spojený s podávaním kombi-
novanej očkovacej látky proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR).“39

37 Walker-Smith JA, Davies SE, Murch SH, Wakefield AJ: „Ileo-caecal lymphoid nodular hyperplasia non-specific 
ileo-colitis with regressive behavioural disorder and food intolerance: A case study“, Journal of Pediatric 
Gastroenterology and Nutrition, 1997, 25(Suppl. 1):48;
Balzola F, Clauser D, Repici A, Caldognetto M, Barletti C, Sapino A, Barbera C, Calvo P, Reggio D, Gennari F,  
Nonnato A, Forni M, Morra I, Gandione M, Rigardetto R, Rizzetto M: „Beneficial behavioural effects of IBD 
therapy and gluten/casein-free diet in an Italian cohort of patients with autistic enterocolitis followed over one 
year“, Gastroenterology, 2006, 130(4 suppl. 2):A211

38 Poling JS, Poling T: „Vaccines, autism and our daughter Hannah“, The New York Times, 5.IV.2008;
Poling JS, Frye RE, Shoffner J, Zimmerman AW: „Developmental regression and mitochondrial dysfunction in a 
child with autism“, Journal of Child Neurology, 2006, 21(2):170–172;
Oliveira G, Ataíde A, Marques C, Miguel TS, Coutinho AM, Mota-Vieira L, Gonçalves E, Lopes NM, Rodrigues V,
Carmona da Mota H, Vicente AM: „Epidemiology of autism spectrum disorder in Portugal: prevalence, clinical 
characterization, and medical conditions“, Developmental Medicine and Child Neurology, 2007, 49(10):726–733;
Elliott HR, Samuels DC, Eden JA, Relton CL, Chinnery PF: „Pathogenic mitochondrial DNA mutations are 
common in the general population“, American Journal of Human Genetics, 2008, 83(2):254–260;
Filipek PA, Juranek J, Smith M, Mays LZ, Ramos ER, Bocian M, Masser-Frye D, Laulhere TM, Modahl C, Spence 
MA, Gargus JJ: „Mitochondrial dysfunction in autistic patients with 15q inverted duplication“, Annals of 
Neurology, 2003, 53(6):801–804

39 Brown A, Fields D: „Baby 411: Clear Answers & Smart Advice For Your Baby's First Year“, 2004, Windsor Peak 

http://repositorio.insa.pt/bitstream/10400.18/327/1/Epidemiology%20of%20autism%20spectrum%20disorder%20in%20Portugal%20prevalence,%20clinical%20characterization,%20and%20medical%20conditions.pdf
http://repositorio.insa.pt/bitstream/10400.18/327/1/Epidemiology%20of%20autism%20spectrum%20disorder%20in%20Portugal%20prevalence,%20clinical%20characterization,%20and%20medical%20conditions.pdf


Prof. lord Michael Rutter, FRS, súdny znalec obžaloby (GMC), súdny znalec výrobcov MMR
vakcín:

„Zverejnenie štúdie, tvrdiacej, že medzi očkovaním proti osýpkam, príušniciam a ružien-
ke (MMR) a poruchami autistického spektra (angl. Autism Spectrum Disorder = ASD)
je príčinná súvislosť, roznietilo žhavú debatu…“40

Prof. Eric Fombonne, súdny znalec výrobcov MMR vakcín:

„Nedávno zverejnené správy tvrdia, že objavili iný druh autizmu (nazývaný „autistická
enterokolitída“) u detí, poslaných na oddelenie gastroenterológie. Táto hypotéza pozos-
távala z troch samostatných tvrdení: 1) že sa objavil nový fenotyp autizmu, spojeného
s úpadkom vo vývoji a GI príznakmi ako dôsledok očkovania proti osýpkam, príušni-
ciam a ružienke…“41

Press, Boulder, Colorado, USA
40 Honda H, Shimizu Y, Rutter M: „No effect of MMR withdrawal on the incidence of autism: a total population 

study“, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2005, 46(6):572–579
41 Fombonne E, Chakrabarti S: „No evidence for a new variant of measles-mumps-rubella-induced autism“, 

Pediatrics, 2001, 108(4):E58;
Náš článok, zverejnený v roku 1998 v časopise The Lancet, sa vôbec nezmieňuje o „autistickej enterokolitíde“ 
a nevyslovuje nijaké tvrdenia ohľadne nového druhu autizmu. Netvrdí, že tento nový fenotyp je dôsledkom 
očkovania MMR vakcínou. Naproti tomu náš článok z roku 2000 sa vôbec nezmieňuje o MMR vakcíne či 
o očkovaní ako takom.

http://pediatrics.aappublications.org/content/108/4/e58.full-text.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1469-7610.2005.01425.x/
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1469-7610.2005.01425.x/


Kapitola 2. Skúmané deti
Táto kapitola popisuje klinické prejavy prvých detí s poruchami autistického spektra (angl. Au-

tism Spectrum Disorder = ASD) a príznakmi ochorenia čriev neznámeho pôvodu, ktoré sme vyšetro-
vali v Slobodnej kráľovskej nemocnici (angl. Royal Free Hospital = RFH). V menej skazenom svete
by tieto prejavy (ako aj prejavy mnoho tisíc ďalších detí po celom svete) a vzorec, ktorý sa ukázal
v ich spoločných príznakoch a klinických nálezoch, spustili kaskádu naliehavého klinického výsku-
mu, ktorý by iteratívnym spôsobom viedol k odhaleniu príčiny, k objaveniu liečby a prevencie. Žiaľ,
nežijeme v takom svete.

Začnime so skúmanými deťmi. V máji 1995 mi volala Rosemary Kessick (podľa anonymného
kódovania GMC je matkou dieťaťa č. 2). Inteligentná a rozumne hovoriaca Rosemary sa usilovala
skôr o blaho svojho syna než o hľadanie vinníka. Po dôkladnom zvážení bola presvedčená o tom, že
úpadok jej syna do autizmu, jeho dlho trvajúca hnačka a intolerancia niektorých potravín, ako aj sú-
bežné zmeny správania sa a príznakov ochorenia čriev znamenali, že je medzi nimi spojitosť. Na-
vyše došla k predbežnému záveru, že vo veci môže nejakým spôsobom byť zapojená aj abnormalita
vitamínu B12 a že celé to spustila MMR vakcína  (proti  osýpkam, príušniciam a ružienke,  angl.
Measles Mumps Rubella = MMR — pozn. prekl.). Rosemary vedela o mnohých deťoch s podobným
príbehom.

Bolo zjavné, že dieťa č. 2 potrebuje, aby príznaky jeho žalúdočno-črevného (gastro-intestinálne-
ho = GI) ochorenia boli poriadne vyšetrené. Odporúčal som Rosemary, aby si od synovho pediatra
vypýtala odporúčanie k Johnovi Walker-Smithovi, ktorý v tom čase bol profesorom detskej gastro-
enterológie v Nemocnici sv. Bartolomeja (angl. St. Bartholomew's Hospital) v londýnskom starom
meste. Na jeseň 1995, keď hrozilo zavretie tejto nemocnice, sa Walker-Smith aj so spolupracovník-
mi presunuli do RFH, kde za nimi v narastajúcich počtoch chodili deti s poruchami vývoja a črev-
nými problémami. To si vyžadovalo dodatočné fyzicky i citovo náročné klinické nasadenie v tomto
už vtedy najrušnejšom oddelení detskej gastroenterológie v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie
a Severného Írska (angl. United Kingdom = UK). V mnohých prípadoch sa rodičia najprv obrátili
na mňa. Keď som si ich vypočul a vysvitlo, že ich dieťa malo GI problémy, odporučil som im do-
hodnúť si schôdzku s Walker-Smithom. Ponúkol som sa, že sa porozprávam s ich pediatrom, ak by
potreboval viac informácií o tom, čo sme si mysleli, že by mohlo byť spojitosťou medzi poškode-
ním čriev a nervovej sústavy u týchto detí. Pediater mal potom zvážiť, či pošle dieťa za lekárom-
špecialistom. Ako uvidíme nižšie, tento neškodný a nápomocný proces bol neskôr — počas discip-
linárneho konania pred Všeobecnou lekárskou radou (angl. General Medical Council = GMC) —
prekrútený na niečo podozrivé.

V júli 1996 sa kvôli načasovaniu — boli vtedy školské prázdniny — stalo, že prvý pacient (Ro-
semaryin syn) nebol prvým z detí, ktoré podstúpili kolonoskopiu (vyšetrenie hrubého čreva endo-
skopom — pozn. prekl.). Iný mladý chlapec (dieťa č. 1) bol prvým dieťaťom, ktoré skúmali Walker-
Smith a jeho spolupracovníci. Dieťa č. 1 sa vyvíjalo normálne do svojich 18 mesiacov a upadlo
krátko po MMR vakcíne s jasne ohraničeným nástupom straty slovnej zásoby, porozumenia a spolo-
čenskej komunikácie, ako aj druhotnej inkontinencie (neschopnosti udržať) moču a stolice. V jeho
prípade bola krv a nestrávená potrava v stolici jasnou indikáciou (dôvodom) na vykonanie kolono-



skopie. Počas jeho príjmu do nemocnice som bol na konferencii a po mojom návrate som navštívil
oddelenie detskej gastroenterológie s určitým znepokojením. Našli sa u tohto dieťaťa  známky urči-
tého zápalu čriev, z ktorých by sa dala odvodiť liečba a možnosti úľavy od príznakov choroby?

V UK je bežnou praxou, že všetci pacienti majú krátko po opustení nemocnice pripravenú pre-
púšťaciu správu. Tento spis zhŕňa pacientov pobyt v nemocnici, popisuje nálezy, odporúčanú liečbu
atď. a jeho účelom je, aby rodinný lekár pacientovej rodiny a ďalší lekári, zapojení do starostlivosti
o daného pacienta, mali o svojom pacientovi úplné a aktuálne informácie. Prepúšťacia správa dieťa-
ťa č. 1, pripravená istým neskúseným lekárom, tvrdila, že okrem zväčšených lymfatických uzlín
(lymfatickej nodulárnej hyperplázie = LNH) nebola v jeho hrubom čreve zistená nijaká abnormali-
ta. Čítal som to so zmesou prekvapenia a rozčarovania. Bol to krok nesprávnym smerom, ktorý ne-
priniesol žiadne nové východiská pre prípadný úžitok tohto dieťaťa? Porovnal som správu od pato-
lóga s podrobnými klinickými záznamy z doby, keď bola vykonaná kolonoskopia. Popisovali jed-
noznačný vred v konečníku — najnižšej časti hrubého čreva. Prečítal som si správu o mikroskopic-
kom preskúmaní biopsií jeho čreva, bol som za patológom, ktorý popísal aktívny chronický zápal,
čo nevyzeral ani na Crohnovu chorobu, ani na ulceróznu kolitídu (zápal hrubého čreva s vredmi —
pozn. prekl.). Každopádne to však bol jasný dôkaz choroby. Navyše hladiny tráviacich enzýmov,
merané zo vzoriek z jeho tenkého čreva, boli všetky podobne nízke, čím sa vysvetlilo to nestrávené
jedlo v jeho stolici. Keď som Walker-Smitha upozornil na tento dôležitý rozpor, doplnil túto prepúš-
ťaciu správu, aby zodpovedala skutočnosti. Dieťaťu č. 1 bol predpísaný proti-zápalový liek (Salazo-
pyrin),42 ktorý sa bežne používa na liečbu zápalového ochorenia čriev. Výsledok liečby bol nad naše
očakávania. O 6 mesiacov bol chlapec prepustený z kliniky. Zápis v jeho zdravotnej dokumentácii
znie:

„… rozhodné zlepšenie, ako u žalúdočno-črevných príznakov, tak aj v komunikácii, po-
znávacích schopnostiach a správaní sa.“

William (dieťa č. 2) bol prijatý do nemocnice v septembri 1996. Jeho príbeh nebol príbehom ty-
pického  vzniku  autizmu,  ale  mal  charakter  postupného  zhoršovania,  zaznamenaný  odborníkmi
z niekoľkých rôznych ustanovizní. Jeden z takých záznamov znie:

„… žiaľ, ako výsledky na hodnotiacej stupnici, tak aj opakované posudky ukazujú, že
William strácal schopnosti  počas ostatných troch rokov.  Tento vzorec pokračujúceho
úpadku nebýva bežne pozorovaný u autistických detí, dokonca ani u detí, ktoré stratia
svoje schopnosti už v 2. polovici 2. roka života. U autistických detí sa očakáva priebeh
postupného pokroku… vo svetle týchto skutočností sa teraz ukazuje ako dôležité vyšetriť
Williama na plný rozsah neurodegeneratívnych ochorení.“

Williama predtým vyšetril detský neurológ v Nemocnici na ulici Great Ormond (angl. Great Or-
mond Street Hospital), čo je jedna z popredných detských nemocníc v UK. Po vyšetrení detský ne-
urológ napísal rodinnému lekárovi:

„Ďakujem, že ste ma nechali vyšetriť tohto 8-ročného chlapca, ktorý teraz má črty kla-
sického infantilného autizmu. Nezvyčajné na ňom je, že mal tri obdobia úpadku a kaž-
dému predchádzalo pár mesiacov zvýšenej činnosti a utrpenia. Po žiadnom z týchto ob-
dobí úpadku už nikdy nezískal stratené schopnosti… Je mi ľúto, ale nevidím v tom žiad-
nu známu neurometabolickú alebo imunologickú poruchu. Myslím si však, že sú potreb-

42 účinná látka: sulfasalazín



né ďalšie vyšetrenia… Navrhujem MRI,43 EEG,44 metabolické vyšetrenie, podrobné imu-
nologické vyšetrenie T- a B-lymfocytov, ako aj imunologické a GI konzultácie.“

Medzitým Rosemary v rámci svojej stratégie urobiť všetko, čo je v jej silách, vytušila potrebu
ďalšieho vyšetrenia príznakov Williamovej črevnej choroby a zobrala ho na vyšetrenie ku gastroen-
terológovi pre dospelých v Cambridgei — odborníkovi na liečbu zápalu čriev vhodnou výživou
a ovplyvňovania črevných baktérií. Predpísal Williamovi probiotiká — dobré baktérie, ktoré zjavne
zmiernili príznaky Williamovej GI choroby. Tento lekár45 zároveň zistil zvýšený ukazovateľ zápalu
vo Williamovej krvi, konkrétne rýchlosť sedimentácie erytrocytov (angl. Erythrocyte Sedimentation
Rate = ESR) 40 mm/hod, keď normálna ESR by mala byť 0–15 mm/hod. Svedok obžaloby GMC
neskôr vyhodnotil zmiernenie príznakov Williamovej choroby po podaní probiotík ako kontraindi-
káciu kolonoskopie. V skutočnosti však práve naopak — táto priaznivá odpoveď na liečbu čriev v
spojení s jeho vysokou ESR bola potvrdením ochorenia čriev, pokým sa nepreukáže opak.

Kolonoskopia potvrdila chorobu, keďže zistila jeden výrazný vred, pričom pozdĺž hrubého čreva
a ilea  (čo je posledná časť tenkého čreva pred prechodom do hrubého čreva — pozn. prekl.)  boli
zdurené lymfatické uzliny (LNH). Mikroskopické preskúmanie biopsií čreva ukázalo aktívny chro-
nický zápal výstelky čreva a prítomnosť hnis tvoriacich buniek (neutrofilov) v hlien tvoriacich žľa-
zách hrubého čreva (kryptitídu) s architekturálnym poškodením krýpt. Takéto nálezy sú bežné u zá-
palových ochorení čriev a boli zjavné u mnohých autistických detí. Roztrúsené rozloženie tohto zá-
palu a problém v terminálnom ileu boli v súlade s diagnózou Crohnova choroba. Na základe tejto
diagnózy sa William zúčastnil klinickej skúšky špeciálneho výživového prípravku (polymérová dié-
ta). Urobil obrovský pokrok ako z hľadiska črevnej choroby, tak aj čo sa týka správania sa. Spomí-
nam si na jeho natešenú mamu, keď mi hovorila, že jej syn sa znovu začal smiať a hrať, čo nerobil
už niekoľko rokov. Williamov prípad v nás zanechal tak hlboký dojem, že naše zistenia predstavil
Walker-Smith v roku 1997 na medzinárodnom stretnutí detských gastroenterológov.46

A tak sa tento vzorec opakoval: Dieťa č. 3 sa vyvíjalo normálne až do náhlej zmeny správania sa
len 2 dni po očkovaní MMR vakcínou v 14 mesiacoch života, keď si začalo búchať hlavu a dostalo
horúčku s vyrážkami. V 15. mesiaci života sa prudko zhoršilo jeho správanie, tlieskal rukami (čo je
u autistov veľmi bežná vlastnosť), začal byť agresívny a zhoršil sa jeho rečový prejav. Vo veku 2
rokov už vôbec nehovoril. Jeho matka bola od samotného počiatku presvedčená o spojitosti medzi
úpadkom jej dieťaťa a očkovaním MMR vakcínou. Jeho črevné problémy začali hnačkou. Potom
prešli do chronickej zápchy, závislej na preháňadlách, do bolesti a krvi v stolici. Walker-Smith mi
napísal po tom, čo toto dieťa vyšetril vo svojej ambulancii:

„… toto dieťa malo čistý zdravotný záznam, bolo dokonale zdravé až do 14 mesiacov ži-
vota. Potom 2. deň po očkovaní MMR vakcínou nastala trvalá zmena správania sa. Ná-
sledne mu boli diagnostikované problémy správania sa autistickej povahy.“

Miestny detský neurológ dieťaťa č. 3, ktorý neskôr pôsobil ako odborník na strane výrobcov oč-
kovacích látok v súdnom spore o odškodnenie obetí MMR vakcíny, mal iný názor. Napísal:

43 MRI = Magnetic Resonance Imaging = Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie
44 EEG = ElektroEncefaloGram = záznam elektrickej činnosti mozgu
45 Dr. John Hunter
46 Walker-Smith JA, Davies SE, Murch SH, Wakefield AJ: „Ileo-caecal lymphoid nodular hyperplasia non-specific 

ileo-colitis with regressive behavioural disorder and food intolerance: A case study“, Journal of Pediatric 
Gastroenterology and Nutrition, 1997, 25(Suppl. 1):48



„Matka [dieťaťa č. 3] je zničená zmenami v správaní [dieťaťa č. 3], ktoré nastali okolo
14 mesiacov života. Hovorí, že zmena prišla po MMR vakcíne, ktorú preto obviňuje… je
veľmi smutná a hľadá jednak niekoho alebo niečo, na koho/čo možno zvaliť vinu, jed-
nak určitú liečbu pre [dieťa č. 3].“

V ďalšej korešpondencii napísal sebavedomo, podľa mňa však bez dôkladného vyšetrovania:

„Povedal som [rodičom dieťaťa č. 3], že autistické problémy [dieťa č. 3] sa podľa mňa
skôr objavili len zhodou okolností po očkovaní MMR vakcínou, než že by ňou boli spô-
sobené.“

V odporúčacom liste k Walker-Smithovi nebola detská lekárka dieťaťa č. 3 až tak zamietavá:

„U [dieťaťa č. 3] vznikli problémy so správaním sa autistickej povahy, závažná zápcha
a ťažkosti s učením sa po očkovaní MMR vakcínou. Číslo šarže bolo D1433, čo je zho-
dou okolností výrobná dávka, stiahnutá z trhu po množstve nežiaducich účinkov.“

Dieťa č. 3 bolo prepustené z RFH po iba jednej kontrolnej návšteve kvôli finančným obmedze-
niam zo strany zdravotníckeho úradu. Walker-Smith napísal jeho detskej lekárke:

„Našou konečnou diagnózou je neurčitá ileokolitída47 so zdurenými lymfatickými uzli-
nami.“

Smutné je,  že  neurológ tohto  dieťaťa bol  rovnako zamietavý k odbornému výkladu nálezov
v črevách, ako bol zamietavý k tomu, čo mu povedala matka. Neskôr odmietol predpísať dieťaťu č.
3 proti-zápalové lieky, čo zdôvodnil takto:

„ … [matka dieťaťa č. 3] si vyslovene pýtala nový predpis na Salazopyrin42… čo — je
mi ľúto — nie som pripravený urobiť… mám s tým problém… konceptuálnej povahy,
keďže neuznávam koncept autistickej enterokolitídy.“48

Mali sme v úmysle sledovať dieťa č. 3 v jeho domovskom meste, čo sa však ukázalo byť nemož-
né,  keďže  v  tomto  meste  neboli  dostupné  potrebné  služby.  Jeho  ďalší  príbeh  odráža  tragédiu
mnohých týchto detí. Jeho vlastný zvláštny cri de coeur (po francúzsky: krik od srdca) — jeho po-
kus dať ostatným vedieť o svojej bolesti a úzkosti, ktorý začal búchaním si hlavy, keď bol malý, ďa-
lej pokročil, keď bol vo veku 12 rokov zverený do ústavnej starostlivosti:

„Správanie sa [dieťaťa č. 3] je nesmierne náročné nado všetky medze… masturbuje na
verejnosti, pchá si prst do zadku a pokúša sa lízať si prsty, pľuje priamo na ľudí, hryzie
si do pery a pľuje krv, mláti iné deti i zamestnancov, zoviera päste mláti nimi, cieli na
ženské prsia a stíska ich, kope ľudí a rôzne predmety, keď prechádza okolo, stále hádže
jedlo a nápoje po ľuďoch, akonáhle ich rozkúskuje, sám seba bije do pleca a palca na
nohe, močí na koberec a nábytok, rozmazáva si moč a stolicu po tele, rozbíja a trhá
všetky predmety, vrátane 1 televízora, 4 kazetových magnetofónov, 2 okien a 1 paravá-
nu. Správanie sa [dieťaťa č. 3] je neustále neúnosné.“

Nikdy sa nedozvieme, koľko z tohto správania sa má svoje korene v nepretržitej fyzickej bolesti
a v neschopnosti ľudí okolo neho rozpoznať to a konať úmerne tomu. Moje skúsenosti s niekoľkými
tisícmi podobne postihnutých detí ma presviedčajú, že veľká časť správania sa pri tejto poruche je
odpoveďou na bolesť — obzvlášť bolesť v črevách. Mnohokrát som videl, ako takéto správanie sa
pominulo, keď bola vyliečená bolesť v črevách.

47 zápal tenkého i hrubého čreva
48 autistická enterokolitída = zápal čriev u autistických detí



Ako píšem v 1. kapitole („„Tá“ štúdia“), príbeh dieťaťa č. 4 je mimoriadne zaujímavý a pouč-
ný. Ako bábätko mal podľa záznamov nezvyčajne široký koreň nosa. Preto bol podrobne sledovaný,
či netrpí nejakou vrodenou poruchou. Tá však bola vylúčená a sledovanie chlapca skončilo vo veku
15 mesiacov, keď ho prehlásili za vývinovo a fyzicky normálneho. Neskôr ho zaočkovali samostat-
nou očkovacou látkou proti osýpkam, po ktorej prestal chodiť okolo nábytku a upadol späť do pla-
zenia sa. Prestal sa učiť nové zručnosti a v 20 mesiacoch zabudol všetky slová. Krátko na to úplne
prestal hovoriť. V 2. roku života sa uňho prejavilo celkové zhoršenie zdravia nákazami uší, hrudní-
ka a krku, ako aj hnačkami a bolesťami brucha. Podľa rozprávania jeho matky chlapec v 4 a pol ro-
ku života, 2 týždne po MMR vakcíne „zmizol“, „stratil všetky zručnosti a prestal komunikovať“.
Zatiaľčo v 10 mesiacoch života vedel poskladať vežu z kociek, jeho schopnosť hrať sa klesla až do
tej miery, že „teraz vôbec netušil, čo by s nimi asi tak mohol urobiť“. Navyše k tomu sa stal nemo-
torným, začal si búchať hlavu a opakovať do zblbnutia nejaké úkony. Stratil schopnosť postarať sa
o seba, napr. pred očkovaním MMR vakcínou sa vedel sám najesť lyžičkou, po očkovaní však už
viac nedokázal ani len udržať pohár v ruke.

Detský lekár dieťaťa č. 4 poukázal na ťažkosti s určovaním diagnózy u tejto skupiny detí, ob-
zvlášť u tých, u ktorých v priebehu času dochádza k postupnému zhoršovaniu sa, keď v snahe nájsť
pomoc u odborníka z miestnej fakultnej nemocnice napísal:

„[Matka dieťaťa č. 4] má pocit, že dieťa v prvom roku alebo dvoch dosiahlo určité míľ-
niky, ktoré následne stratilo, ale vo veku 4 rokov bolo jasné, že [dieťa č. 4] má vážne
oneskorený vývoj.  Nebola mu stanovená nijaká konkrétna diagnóza,  hoci  psychiater
zhodnotil, že dieťa má mnohé autistické sklony… [dieťa č. 4] malo tiež opakované prob-
lémy s hnačkou a príležitostne aj s prenosnými ochoreniami, ktoré bolo ťažké vyliečiť.“

Túto diagnostickú neistotu odráža aj list jeho detskej lekárky miestnemu lekárovi v miestnom
oddelení Obecného detského zdravotného strediska. Vidíme v ňom, že iní lekári navrhovali diagnó-
zu detská dezintegračná porucha (angl. Childhood Disintegrative Disorder = CDD):49

„… táto anamnéza dáva dôvody navrhnúť diagnózu dezintegračná psychóza a v jeho
správaní sa rozhodne sú aj určité autistické rysy.“

Iný detský lekár neskôr napísal:

„Ako [dieťa č. 4] rástlo, bolo čoraz jasnejšie, že má autizmus… Avšak takáto diagnóza
sa nedáva ihneď v prvých rokoch života a ako zdravotníci, tak aj rodičia hľadajú iné vy-
svetlenia. [Dieťa č. 4] malo aj rôzne vyrážky, bolesti brucha a hnačku…“

V skutočnosti toto dieťa nedostalo diagnózu autizmus, pretože kvôli nezvyčajnej a postupnej po-
vahe jeho úpadku boli pravdepodobnejšie iné „lekárske“ vysvetlenia. Napriek týmto jasným stopám
sa nezdá, že by hľadanie iných vysvetlení bolo namieste. Anamnéza GI problémov dieťaťa č. 4 je
tiež poučná. V jeho záznamoch sa dočítame:

„Hnačka začala byť uňho problémom medzi rokom a rokom a pol života [po jeho prvom
očkovaní proti osýpkam]… zvyčajne obsahuje nestrávenú potravu. Jeho hnačka sa vý-
znamne zhoršila po 4 a pol roku života [po očkovaní MMR vakcínou]…“ 

Neschopnosť rásť, čo je zásadná známka zápalového ochorenia čriev u detí, bola zjavná zo zá-
znamov detského lekára. Dieťa č. 4 podľa jeho záznamov  „klesalo v percentilových tabuľkách“.

49 viac k tomu v kapitole 9 — „Diabol tkvie v detaile“



Jeho neschopnosť telesne rásť pokračovala a opäť sa zhoršila v rovnakom čase, ako sa mu zhoršila
hnačka, keď jeho telesná hmotnosť klesla z 9. na 2. percentil.

Dieťa č. 4 je obzvlášť významné, pretože predstavuje prípad možnej opakovanej expozície. Opa-
kovaná expozícia  je  pojem,  používaný na  opis  prípadu,  keď po vystavení  sa  nejakému vplyvu
vzniknú určité príznaky a po opakovanom vystavení sa rovnakému alebo podobnému vplyvu (napr.
očkovacia látka so zložkou proti osýpkam) sa tieto príznaky znovu objavia (ak medzitým pominuli)
alebo sa ešte viac zhoršia (ak ešte nepominuli). Takýto jav považuje americký Výskumný ústav le-
kársky (angl. Institute of Medicine = IoM) v USA za silný dôkaz príčinnej súvislosti,50 ktorú ne-
možno vylúčiť sťaby náhodu. Napriek tomuto obavy vzbudzujúcemu sledu udalostí a postupnému
úpadku tohto malého chlapca, nič z toho zrejme ani najmenej nezaujímalo nikoho iného než jeho
rodičov a niektorých lekárov z RFH.

Otec dieťaťa č. 5 sa so mnou spojil, keď si v novinách prečítal článok o mojej práci. Jeho syn sa
vyvíjal normálne až do 18 mesiacov života. Vtedy bol zaočkovaný MMR vakcínou. Počas 2 mesia-
cov začal vydávať podivné zvuky a prestal normálne hovoriť. Prestal sa zaujímať o svoje okolie
a odpovedať na podnety od iných ľudí. Od 2 rokov života mal dlhodobo na striedačku buď hnačku
alebo zápchu a nebol schopný ďalej rásť. Röntgenová (RTG) snímka jeho čriev v RFH odhalila zú-
ženie jeho terminálneho ilea, ktoré sa nerozšírilo počas celého nášho skúmania. Hoci nálezy boli v
súlade s diagnózou Crohnova choroba, nálezy na RTG snímke nám diagnostiku sťažili. Jeho kolo-
noskopia však potvrdila prítomnosť chronického zápalu.

Dieťa č. 6 a dieťa č. 7 sú bratia. Dieťa č. 6, starší z bratov, dostal do 2 týždňov od očkovania
MMR vakcínou vyrážky, horúčku, spavosť, agresívne správanie sa a kŕče. Nasledoval úpadok vo
vývoji.  Predtým už bol naučený na nočník, ale po očkovaní už nedokázal udržať moč a stolicu
a zhoršila sa mu koordinácia pohybov.51 Zároveň ho začalo bolievať brucho, začalo ho nadúvať
a mal hlien a krv v stolici. Striedala sa uňho hnačka a zápcha. Zápalové ukazovatele v krvi mal zvý-
šené52 a kolonoskopia odhalila zjavnú kolitídu (zápal hrubého čreva — pozn. prekl.).

Keďže jeho matka mala obavy z MMR vakcíny a z toho, čo sa stalo po tomto očkovaní jej star-
šiemu synovi, rozhodla sa nedať svojho mladšieho syna očkovať, až kým nemal 21 mesiacov. Na-
koniec ju presvedčili, že je nezodpovednou matkou, ktorá vystavuje svojho syna riziku, keď ho ne-
dá zaočkovať. Utrápená pocitom viny a stále dôverujúca lekárom viac než svojim vlastným inštin-
ktom, zobrala syna na očkovanie. Do 1 mesiaca prestal koordinovať svoje pohyby a začal strácať už
nadobudnuté zručnosti. Podobne ako jeho brat mal chronickú nevysvetlenú hnačku, ktorá sa strieda-
la so zápchou, ako aj hlien a krv v stolici. Krvné testy mu zistili anémiu a zápalové ukazovatele mal
zvýšené.53 Pozoruhodné však je, že kolonoskopia uňho neukázala žiadne známky zápalu a jediným
nálezom boli zjavne zdurené lymfatické uzliny v ileu. Jeho GI príznaky sa rokmi zhoršovali. V UK
sa mu nedostalo potrebných vyšetrení, a tak s ním jeho matka letela do Austinu (Texas, USA), kde

50 Stratton KR, Howe CJ, Johnston RB: „Adverse Events Associated with Childhood Vaccines. Evidence Bearing on 
Causality“, 1994, National Academy Press, Washington, D.C.

51 pre viac údajov k ataxii po MMR vakcíne viď:
Plesner AM: „Gait disturbances after measles, mumps, and rubella vaccine“, The Lancet, 1995, 345(8945):316
Neskôr sa to potvrdilo dodatočnou štúdiou:
Plesner AM, Hansen FJ, Taudorf K, Nielsen LH, Larsen CB, Pedersen E: „Gait disturbance interpreted as cerebel-
lar ataxia after MMR vaccination at 15 months of age: a follow-up study“, Acta Paediatrica, 2000, 89(1):58–63

52 zvýšená ESR (31) a zvýšený počet krvných doštičiek (480)
53 28.I.1997 (odber 26.I.1997): hemoglobín 10,6/9,4 [1,97 na lôžkovom oddelení] (pretrvávajúca mikrocytický ané-

mia); WBC (biele krvinky) 17,2; ESR 16; krvné doštičky 340



bol vyšetrený v Thoughtful House Center for Children (Stredisko starostlivosti o autistické deti).
Podstúpil kolonoskopiu a jeho biopsie preskúmalo nezávislé patologické laboratórium. Tam sa zisti-
lo, že mal aktívny chronický zápal v hrubom čreve a v žalúdku. Je možné, aj keď nepravdepodobné,
že sme si tento zápal nevšimli po jeho prvej kolonoskopii v RFH. Pravdepodobnejšie však je, že
v roku 1996 mal zápal čriev niekde inde, nie v hrubom čreve, alebo sa táto choroba vyvíja v čase a
môže sa prípadne vyvinúť aj do plnokrvnej Crohnovej choroby.

Príbeh dieťaťa č. 8 si vyžadoval obzvlášť starostlivú pozornosť. V prvom roku jej života mala
jej matka obavy, že sa nevyvíja tak rýchlo ako jej staršia sestra. Keď mala 10 mesiacov, bola u det-
ského lekára, špecializujúceho sa na vývinové poruchy. Jeho odborný názor bol, že priebeh jej vývi-
nu je normálny. Neskôr jej bola diagnostikovaná koarktácia aorty (zúženie srdcovnice — hlavnej
tepny, ktorá vychádza zo srdca). Túto vadu odstránila náročná operácia a dieťa č. 8 sa po nej nád-
herne zotavilo. Odvtedy robila rýchle pokroky v reči a ďalších oblastiach vývinu. Záznamy z toho
času popisovali, ako sa jej matka „radovala“ z jej pokrokov. V 18 mesiacoch života bola zaočkova-
ná MMR vakcínou. O 24 hodín neskôr dostala vyrážky, horúčku a febrilné kŕče, ktoré si vyžiadali
5-dňový pobyt v nemocnici. Okamžite nasledoval jej úpadok, zhoršenie správania sa, strata slov
a rečových prejavov, krik, hyperakúzia (precitlivelosť na zvuky), strata koordinácie pohybov a noč-
né svalové zášklby. V jej zdravotných záznamoch je niekoľko zmienok o tom, že jej matka spájala
dramatické zhoršenie jej zdravia s MMR vakcínou.

Zaujímavé je, že detská lekárka ju poslala na kontrolu k vývinovému pediatrovi v jej 17 mesia-
coch života, len 1 mesiac pred očkovaním. Vývinový pediater po vyšetrení dospel k záveru, že sa
stále vyvíja v norme, hoci na spodnej hranici, čo je po zvážení koarktácie aorty a náročnej operácie
prekvapivé. Zarážajúce je, že keď ju ten istý vývinový pediater vyšetril pár týždňov po MMR vak-
cíne, zhodnotil, že je:

„ … celkovo vývinovo oneskorená, zhruba na úrovni jedného roka.“

Takže v priebehu 1 mesiaca dieťa č. 8 spadlo z úrovne 17-mesačného dieťaťa na úroveň 12-me-
sačného, a predsa sa tomu venovalo len veľmi málo pozornosti (ak vôbec nejaká). Čo je možno ešte
prekvapivejšie: prof. lord Michael Rutter, emeritný profesor detskej psychiatrie a súdny znalec ob-
žaloby v disciplinárnom konaní GMC, toto dieťa nikdy nevyšetril, napriek tomu sa však cítil byť
oprávnený vyjadriť názor, že jej úpadok bol:

„… z veľmi nízkej úrovne.“54

A to napriek skutočnosti, že vývinový pediater dieťaťa č. 8 ju vyhlásil za pomalšiu, ale vývojovo
normálnu vo veku 17 mesiacov života. Reakcia dieťaťa č. 8 na MMR vakcínu bola priznaná, ale ne-
bola ďalej braná do úvahy ani primerane vyšetrená, až kým sa dieťa nedostalo do RFH. Jej GI prí-
znaky boli podľa vzorca, ktorý nám už je povedomý, s nástupom chronickej hnačky. Jej detský kar-
diológ si poznačil matkinu obavu, že:

„ … zvíja sa a váľa sa dokola vo svojej postieľke. Jej matka by rada vedela, či jej niečo
„spôsobuje bolesť“.“

Pridajme k tomu záznam od všeobecnej detskej lekárky:

„… súvisle kričí. Matka je na konci so silami…“

54 Rutterova správa pre Field Fisher Waterhouse, 7.V.2007, str. 4



V zdravotných záznamoch dieťaťa č. 8 sú početné zmienky o pokračujúcich GI problémoch,
o ktoré však bol len príliš malý a zriedkavý odborný záujem, až kým sa dieťa nedostalo do RFH.

Dieťa č.  8 zhodnotil  detský psychiater v RFH, ktorý otvorene priznal pravdepodobný podiel
MMR vakcíny na úpadku tohto dieťaťa:

„… Podotýkam, že po očkovaní sa u nej objavila horúčka, hnačka a úpadok vo vývoji.
Preto by ma zaujímalo, či v skutočnosti nemala post-vakcinačnú encefalitídu“55

Vtedy ju nepovažoval za autistickú, hoci neskôr jej bol nezávisle od toho v inej univerzitnej ne-
mocnici diagnostikovaný autizmus. Napriek doloženej strate 5 mesiacov vývinu počas jediného me-
siaca na Ruttera neurobilo smerovanie jej vývinu nijaký dojem, ako píše vo svojej správe:56

„Mierny úpadok po MMR vakcíne bol, pochopiteľne, dôvodom na obavy rodičov, ale
nemal takú podobu či stupeň, aby mal výraznejší klinický význam.“

Keď sa problém MMR vakcíny stal politicky žhavou témou, došlo k výmene korešpondencie
medzi všeobecnou detskou lekárkou dieťaťa č. 8 a jeho vývinovým pediatrom, ktorý napísal s tak-
mer hmatateľnou nervozitou:

„… po opätovnom preskúmaní jej záznamov som zistil, že obavy z oneskorenia vývoja
[dieťaťa č. 8] vyjadrila jej matka a Vy v máji 1994, dlho pred podaním MMR vakcíny
v januári či februári 1995. S horúčkou spojené kŕče, ktoré mala vo februári 1995, boli
v kontexte hnačkového ochorenia, spojeného s horúčkou, 2 týždne po očkovaní MMR
vakcínou. Preto sa domnievam, že je krajne nepravdepodobné, aby MMR vakcína bola
príčinou jej súčasných problémov…“

Zdá sa, že tento vývinový pediater ignoroval svoje vlastné hodnotenie dieťaťa č. 8, ktoré ukázalo
jasné zhoršenie po očkovaní MMR vakcínou. Skoršie obavy o vývin dieťaťa č. 8 boli presne popísa-
né v našom článku v časopise The Lancet. Napriek tomu však všeobecná detská lekárka dieťaťa č. 8
— bez toho, že by si poriadne prečítala náš článok (ako sama priznala) — povedala obžalobe o svo-
jej obave, že sme raný vývin tohto dievčatka označili za „normálny“. Neurobili sme to. Hoci toto
tvrdenie nebolo ničím podložené, účinne prispelo k obvineniu z vedeckého podvodu.

Matka dieťaťa č. 9 bola kamarátkou s Rosemary Kessick. Jeho príbeh je ďalšou obžalobou le-
kárskeho stavu. Ako nám pôvodne povedala jeho matka, dieťa č. 9 sa vyvíjalo normálne až do jeho
18 mesiacov, kedy uňho po jednom z niekoľkých zápalov stredného ucha došlo k úpadku vo vývoji.
Jeho úpadok, ktorý niekoľký lekári označili za „sekundárny autizmus“,57 pozostával z postupného
zhoršovania sa s telesným úpadkom a stratou koordinácie pohybov — nedokázal už hodiť a chytiť
loptu, jeho chôdza sa stala „nemotornou a ťažkou ako chôdza starca,“ a nemohol sa viac posadiť
alebo postaviť bez pomoci. Zabudol aj tých 20 slov, čo sa dovtedy naučil, a vznikla uňho druhotná
inkontinencia stolice. Jeho schopnosť hrať sa sa vyparila, kvôli čomu sa jeho staršia sestra cítila
zmätená a odmietaná.  Začal mávať vážne bolesti  brucha,  pri  ktorých vrieskal,  tlačil  si  kolená k
hrudi a váľal sa z jednej strany postele na druhú. Od približne 2 rokov života mal chronickú hnačku
s obsahom nestrávenej potravy. Jeho telesná hmotnosť padla z 97. percentilu vo veku 1 roka na 50.
percentil vo veku 2 rokov (tzn. vo veku 1 roka bola jeho hmotnosť vyššia než hmotnosť 97% jeho
rovesníkov, vo veku 2 rokov bola jeho hmotnosť vyššia než 50% jeho rovesníkov — pozn. prekl.) .

55 post-vakcinačná encefalitída = zápal mozgu, ktorý zapríčinilo očkovanie
56 Rutterova správa pre Field Fisher Waterhouse, 7.V.2007, str. 5
57 sekundárny autizmus = autizmus, ktorý nastal u predtým normálne sa vyvíjajúceho dieťaťa



Jeho jedálny lístok sa zmenil z rozmanitého na veľmi zúžený, pozostávajúci z priemyselne spraco-
vaných polysacharidov (škrobov) a najmenej 10 krabičiek 200 ml nápoja s pomarančovou príchu-
ťou denne.

Počas jedného obzvlášť silného záchvatu bolesti brucha rodičia zavolali rodinnú lekárku. Pokúsi-
la sa vyšetriť brucho dieťaťa č. 9, keďže to bolo očividným zdrojom bolesti. Keď neuspela, vyšet-
rila mu uši, označila jeden ušný bubienok za „ružový“ a predpísala silné široko-spektrálne antibioti-
ká na predpokladanú nákazu uší, úplne ignorujúc bolesť brucha. Detská lekárka takto pokračovala,
takže každý mesiac predpisovala dieťaťu č. 9 antibiotiká, až kým sa jeho matka prestala na ňu obra-
cať. Matka dieťaťa č. 9 povedala:

„Prestala som sa s ňou radiť, pretože jej postoj — podobne ako postoj mnohých iných
lekárov — bol, že „je autista“, jeho problém je v správaní sa, nie v bolesti.“

Ako som vysvetlil v kapitole 1 („„Tá“ štúdia“), matka dieťaťa č. 9 nám v roku 1996 nepoveda-
la, že aj ona spájala problémy svojho syna s MMR vakcínou. Náš popis tohto dieťaťa v časopise
The Lancet verne zopakoval nástup príznakov po prekonaní zápalu stredného ucha, ako hlásila mat-
ka dieťaťa, ale bezo zmienky o MMR vakcíne. Dôvod nesúladu medzi týmito dvomi črtami príbehu
nám dáva cenné poučenie. Keď prvýkrát spomenula detskému lekárovi svojho syna možnosť, že
tieto problémy spôsobila  MMR vakcína,  zamietol  to.  Iní  lekári  reagovali  podobným spôsobom.
Keď rodičia zobrali dieťa č. 9 k vývinovému pediatrovi do univerzitnej nemocnice, vyjadril sa tento
so sebavedomou istotou:

„Milí moji, niekoľko rokov som sedel vo Výbore pre očkovaním spôsobené poškodenia
zdravia (angl. Vaccine Damage Board) a očkovanie nespôsobuje autizmus.“

Ponúkol tejto rodine niečo iné: ak by sa pozreli späť na dejiny svojej rodiny, pravdepodobne by
našli najmenej jedného člena rodiny, ktorý mal podobné príznaky. Usilovne sa o to snažili. Matka
dieťaťa č. 9 bola z 8 detí a obaja jej rodičia boli z 10 detí. Jej starý otec z matkinej strany bol jed -
ným z 15 detí. Stará mama z otcovej strany otca dieťaťa č. 9 bola z 21 detí. Napriek takej veľkej
rozvetvenosti nebol autizmus ani nič, čo by ho pripomínalo, problémom ani na jednej, ani na druhej
strane rodiny. Jednako však otec dieťaťa č. 9 naliehal na svoju manželku, aby sa viac nezmieňovala
o MMR vakcíne, keďže lekári ju kvôli tomu považovali za šibnutú.

Tu sme v rozpoložení, kde matkino pôvodné rozprávanie — to, ktoré by malo byť kľúčom k po-
chopeniu príčin zdravotných ťažkostí jej syna, — bolo zamietnuté alebo vysmiate, kvôli čomu zme-
nila svoj príbeh (celkom pochopiteľne, ale na večnú hanbu lekárskeho stavu), aby neznemožnila
svojmu synovi prístup ku klinickej starostlivosti.

Dieťa č. 10 bolo očkované MMR vakcínou vo veku 12 mesiacov a vyvíjalo sa úplne normálne
ešte ďalšie 4 mesiace. Po očividnom ochorení na osýpky v 16 mesiacoch života dostal vyrážky,
horúčku, zvracal a znížila sa úroveň jeho vedomia. Počas nasledujúcich 4 mesiacov postupne stratil
očný kontakt, vyjadrovacie schopnosti, záujem o hru a o spoločnosť. Objavili sa uňho repetičné (ne-
zmyselne mnohokrát opakované) vzorce správania sa. Oslovený detský neurológ napísal:

„Vyzerá to tak, že podivné správanie sa [dieťaťa č. 10] začalo po prekonaní ochorenia,
ktorým pravdepodobne boli osýpky, a to v júni 1994.“

Ako bolo v diagnostickom bludisku detskej psychiatrie bežné, pri rôznych príležitostiach bol die-
ťaťu č. 10 diagnostikovaný autizmus, dezintegračná porucha i encefalitída (zápal mozgu), vedúca



ku generalizovanej (celý orgán postihujúcej — pozn. prekl.) poruche mozgu. Aj dieťa č. 10 zároveň
s úpadkom vo vývoji dostalo hnačku, bolesti brucha a intoleranciu niektorých potravín.

Napriek tomu, že v čase jeho ochorenia pravdepodobne na osýpky v 16 mesiacoch života neboli
vykonané nijaké laboratórne testy, či ide naozaj o osýpky, silným nepriamym dôkazom správnosti
tejto diagnózy bola nesmierne vysoká hladina protilátok proti osýpkam v jeho krvi. Tak vysoké hla-
diny protilátok mávajú len deti s istým vzácnym druhom osýpkovej encefalitídy,58 aj keď dieťa č. 10
nevykazovalo žiadne iné známky takéhoto druhu osýpok. Ak naozaj šlo o osýpky, tak jeho telesná
a imunitná reakcia mohla nastať po prirodzenej nákaze v 16 mesiacoch života kvôli prvotnému zly-
haniu očkovania (tzn. MMR vakcína ho neochránila), alebo jeho ochorenie na osýpky v skutočnosti
bolo reaktiváciou (opätovným oživením činnosti) vírusu z očkovacej látky.

Pri hodnotení dieťaťa č. 10 v RFH náš detský psychiater zapísal:

„Súdiac podľa popisu jeho otca je na dieťa s plne rozvinutým autizmom až príliš srdeč-
ný… Myslím si, že najpravdepodobnejšou diagnózou v skutočnosti bude encefalitída,
ktorá viedla k určitému menej závažnému poškodeniu mozgu.“

Napriek tomu dostalo dieťa č. 10 následne od niekoľkých iných odborníkov diagnózu autizmus.
Pre detského psychiatra z RFH bol prejav náklonnosti sporným bodom. V pôvodnom popise autiz-
mu z roku 1943 od psychiatra a všeobecného lekára Lea Kannera, ako aj v množstve nasledujúcej
literatúry, boli autistické deti popísané ako chladné a pomerne zdržanlivé. K tomu môže dôjsť, keď
je autizmus následkom nejakého vplyvu počas tehotenstva alebo krátko po pôrode, keď ešte nebola
príležitosť vytvoriť si citové väzby alebo zažiť zdieľanie láskyplného vzťahu. Ak sa však citový ži-
vot dieťaťa normálne vyvíjal  celých 16 mesiacov, tak (hoci iné oblasti  duševného života mohli
upadnúť a správanie sa mohlo zmeniť) je celkom dobre možné, že srdečnosť — na tomto stupni už
pevne zakorenená — stále pretrváva.

Pôvodný popis rakúskeho vychovávateľa Theodora Hellera z roku 1908 odhaľuje, že deti s CDD
môžu byť schopné prejavovať náklonnosť.59 Článok z roku 1996 (Russo a kol.),60 ktorý popisuje
prípad CDD a obsahuje prehľad lekárskej literatúry o tejto chorobe, pojednáva o prejavoch tejto
choroby a o ich veľkom prieniku s príznakmi autizmu. Medzi najdôležitejšie vlastnosti v anamnéze
dieťaťa, popisovaného v článku, patrí: zo začiatku normálny vývoj, postupná strata reči a jazyka,
rozvoj obmedzených záujmov, repetičné správanie sa, druhotná inkontencia moču a stolice, príhody
živelného neutíšiteľného plaču a strata samoobslužných zručností. Napriek tomu zostal chlapec sr-
dečný a medzi príhodami neutíšiteľného plaču bol celkom šťastný.

Navyše k prejavom náklonnosti boli aj ďalšie prejavy dieťaťa č.  10 veľmi podobné prípadu,
ktorý popísal Russo. To potvrdzuje aj list od miestneho vývinového pediatra, ktorý napísal:

„Detský lekár [dieťaťa č. 10] ma požiadal, aby som chlapca čo najskôr vyšetril, lebo sa
obáva, že jeho vývoj upadá a pretože zrejme stratil určité rečové a spoločenské zručnos-
ti… Do júna 1994 bol dokonale normálnym chlapcom… Po prekonaní osýpok [dieťa č.
10] podľa všetkého stratilo očný kontakt, zavrelo sa vo svojom vlastnom svete, stratilo
záujem o hračky a knihy, ako aj prerušilo takmer všetky styky s inými ľuďmi. Jeho rečo-

58 subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE)
59 Heller T: „Dementia infantilis“, Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung des Jugendlichen Schwachsinns, 

1908, 2:141–165
60 Russo M, Perry R, Kolodny E, Gillberg C: „Heller syndrome in a pre-school boy. Proposed medical evaluation and

hypothesized pathogenesis“, European Child and Adolescent Psychiatry, 1996, 5(3):172–177



vé prejavy zmizli.  Matka si  nebola istá,  či  ohluchol,  alebo jednoducho nerozumie…
Nadobudol zvyk poskakovať hore dole, natriasať sa, bežať do kruhu, búchať a kopať do
postieľky aj  celú hodinu apod.  … Zaujímavé je,  že mal  striedavé príhody vodovitej
hnačky a vresku, keď sa chytal za brucho, čo by mohlo súvisieť s bolesťou brucha.“

Málo-čo, ak vôbec niečo, odlišovalo toto dieťa od ostatných, ktoré sme vyšetrovali v RFH. Hoci
nástup CDD po osýpkach sa v lekárskej literatúre uznáva, rodičov postihnutých detí asi neprekvapí
málo známa skutočnosť, že nástup CDD po očkovaní bol tiež popísaný, a to nezávisle od RFH.61

Ako sa neskôr ukázalo, dieťa č. 10 malo kolitídu nízkeho stupňa a zdurené lymfatické uzliny. Po
nasadení proti-zápalového Salazopyrinu sa jeho hnačka a bolesť podľa jeho zdravotného záznamu
„veľmi zlepšili“.

Dieťa č. 11 bolo prvé, ktoré za nami prišlo z USA. Úpadok v jeho vývoji nastal v 18 mesiacoch
života. Prestal rozprávať, robil opakované pohyby rukami, obmedzil sa jeho očný kontakt a od 30
mesiacov už nebol schopný akýchkoľvek rečových prejavov. V 3 rokoch života bol na duševnej
úrovni 6-mesačného zdravého dieťaťa. Mimoriadne neznášal niektoré druhy jedla a jeho správanie
sa zhoršovalo po požití chleba, mliečnych výrobkov a cukroviniek. Kolonoskopia mu zistila LNH
a kolitídu nízkeho stupňa, čo bolo v súlade so vzorcom, ukazujúcim sa u iných, podobne postihnu-
tých detí.

Matka dieťaťa č. 12 sa stretla s matkou detí č. 6 a č. 7 na ihrisku pre deti so špeciálnymi potre-
bami. Rozprávali sa o svojich deťoch a obzvlášť o skúsenostiach matky detí č. 6 a 7 s RFH. Matka
dieťaťa č. 12 mi následne zavolala. Jej syn sa vyvíjal normálne 16 mesiacov a pár dní, keď uňho za-
čala postupnosť nešpecifických chorôb, pravdepodobne vírusových nákaz. Podrobne bola popísaná
v Juhotemžskej štúdii vývinu a komunikácie (angl. South Thames Development & Communication
Study), ktorú vypracovali v Guyovej nemocnici (angl. Guy's Hospital) v Londýne, kde dieťa č. 12
dostalo svoju diagnózu. V 15 mesiacoch života bol zaočkovaný MMR vakcínou, ale jeho matka ne-
spájala očkovanie s jeho následným úpadkom. Jeho detský lekár však poznamenal v zdravotnom zá-
zname:

„ … často chorý od očkovania MMR vakcínou.“

Dieťa č. 12 vo veku 20 mesiacov tiež dostalo chorobu podobnú osýpkam, nikto však nepodnikol
nijaký pokus o laboratórne potvrdenie či vyvrátenie tejto diagnózy. Náchylnosť na opakované náka-
zy bola spoločnou vlastnosťou mnohých dotknutých detí, čo len podčiarklo dojem, že majú nejaký
zásadný problém s imunitou. Dieťa č. 12 dostalo diagnózu Aspergerov syndróm, čo je porucha au-
tistického spektra, o ktorej sa často hovorí, že je na vysoko funkčnej strane autistického spektra. Zá-
kladnou črtou Aspergerovho syndrómu, ktorá ho odlišuje od autizmu, je normálne osvojenie si reči.
Na diagnózu Aspergerov syndróm sú potrebné poznávacie schopnosti v rozmedzí normálnom pre
daný vek.62

61 V správe o 12 prípadoch v Indii, vyšetrených v rokoch 1989 až 1998, hlásili Malhotra a Gupta nástup CDD v šty-
roch prípadoch po prenosnom ochorení alebo očkovaní, vrátane horúčky s kŕčmi a akútnej gastroenteritídy. Druh 
očkovacej látky neuvádzajú. Viď:
Malhotra S, Gupta N: „Childhood disintegrative disorder. Re-examination of the current concept“, European Child 
& Adolescent Psychiatry, 2002, 11(3):108–114

62 Asperger zverejnil prvú definíciu Aspergerovho syndrómu v roku 1944. U štyroch chlapcov rozpoznal vzorec sprá-
vania a schopnosti, ktoré nazval „autistickou psychopatiou“, čím myslel autizmus (sám seba) a psychopatiu (poru-
chu osobnosti). Tento vzorec obsahoval aj „nedostatok vcítenia sa do druhého (empatie), malá schopnosť vytvárať 
priateľské vzťahy, jednostranná komunikácia, silné pohltenie zvláštnym záujmom (koníčkom) a nemotorné pohyby“.
Výraz „Aspergerov syndróm“ spopularizovala britská výskumníčka Lorna Wing vo svojom článku z roku 1981, 



Bolo by chybou považovať Aspergerov syndróm za miernejšiu podobu autizmu. Na túto chybu
ma upozornil Dr. Marcel Kinsbourne — detský neurológ a zároveň niekto, kto urobil pre podporu
očkovaním poškodených detí viac než ktokoľvek iný. Pacienti s Aspergerovým syndrómom typicky
navštevujú bežnú školu, v ktorej môžu dosahovať vynikajúce akademické výsledky. Bežná škola
však môže byť brutálnym prostredím pre tých, ktorí sú spoločensky osamotení, chýba im empatia
a nemajú vlastnosti, ktorými by si vyslúžili označenie „cool“ (príťažliví). Nosiť pomyselné zname-
nie „divnosti“ v období dospievania — a vedieť o tom — môže byť príliš ťažkým bremenom, aby
bolo únosné.

Úpadok vo vývoji dieťaťa č. 12 začal stratou reči, zníženým spoločenským povedomím a stykmi,
ako aj zhoršenou koordináciou pohybov v 16 mesiacoch života. V tom istom čase trpel nástupom
nevysvetlenej chronickej bolesti brucha, zápchy, druhotnej inkontinencie stolice, zvracania a straty
chuti do jedla. Jeho stolica bola bledá, prudká a veľmi zapáchajúca, čo je typickou známkou nedo-
statočného vstrebávania živín. Kvôli tomu nebol schopný „rásť a priberať na váhe“. Ukazovatele
v krvných testoch, vykonaných pred a po jeho pobyte v RFH, vykazovali známky zápalu. Jeho bio-
psie ukázali miernu kolitídu a protizápalové lieky mu pomohli.

Takže čo sme mali urobiť s týmito príbehmi? Podľa klasických zásad modernej medicíny je roz-
poznávanie vzorcov základnou súčasťou dobrej lekárskej praxe a je podstatné pre objavovanie a po-
pisovanie nových chorobných syndrómov. Vyvstávajúce vzorce musia byť zrejmé všetkým, ktorí si
prečítali vyššie uvedené príbehy. Netreba na to byť géniom, treba však venovať skúsenú a nepokri-
venú pozornosť anamnéze a klinickým nálezom. Na rozdiel od rodinných lekárov, ktorí v strede 90.
rokov 20. storočia mohli vidieť vo svojej lekárskej praxi možno tak jedno-dve autistické deti, my
sme v našom špecializovanom stredisku mali výhodu opakovaných a výrazných skúseností s ne-
spočtom problémov, ktorými tieto deti trpeli. Preto bolo našou povinnosťou a v našich možnostiach
rozpoznať a zaznamenať vyvstávajúce vzorce prejavov choroby.

Vzorce vyvstávajú napr. aj z krvných testov, ktoré pri celkovom pohľade na vec dávajú väčší
zmysel, než keď sa sledujú samé o sebe. Mnohé deti mali nedostatok železa mierneho, ale stáleho
stupňa, čo naznačovalo buď nízky príjem železa v potrave, alebo nedostatočné vstrebávanie železa
v chorých črevách, prípadne ešte stratu krvi. V krvnej plazme týchto detí však bola vysoká hladina
vitamínu B12. Až na dieťa č. 9 problém zrejme nespočíval v nedostatočnom vstrebávaní vitamínu
B12 z čreva, ale v nejakej záludnejšej abnormalite metabolizmu vitamínu B12 v bunkách. Vitamín B12

v krvi týchto detí, aj keď ho v nej bolo dosť, bol v nepoužiteľnej, neaktívnej podobe. Bolo ho v krvi
veľa, pretože keď vnútri bunky netvorí komplexy,63 vytečie z bunky do krvnej plazmy. Dr. John
Linnell, náš biochemik, zistil v moči týchto detí abnormálne vysoký obsah metabolitu vitamínu B12

— kyseliny metylmalonovej (angl. Methyl Malonic Acid = MMA). Zvýšený obsah MMA v moči je
známkou abnormálneho metabolizmu vitamínu B12. Úchvatné na tejto skutočnosti je, že tento náš
objav z druhej polovice 90. rokov 20. storočia teraz pritiahol pozornosť mnohých vedcov a lekárov,
čo sa venujú autizmu. To viedlo k pokusom o liečbu aktívnou podobou vitamínu B12, ktoré teraz
prebiehajú v snahe prekonať tento problém.

ktorá spochybnila predtým prijatú predstavu autizmu podľa článku Lea Kannera z roku 1943. Na rozdiel od Kanne-
ra boli zistenia Hansa Aspergera v anglicky hovoriacom svete ignorované a prehliadané počas celého jeho života.
Asperger H: „Zur Differentialdiagnose des Kindlichen Autismus“, Acta paedopsychiatrica, 1968, 35(4):136–145

63 ako metylkobalamín



V správaní sa týchto detí vidíme tiež tie svojrázne črty, ktoré — ako sa ukázalo — súviseli s ich
GI nepohodou. Patrí medzi ne aj dlhé hodiny trvajúce obtieranie sa o roh nábytku, ktorého účelom
bolo vyvinúť tlak na brucho a tým si uľaviť od bolesti. Takéto správanie sa je naďalej dezinterpreto-
vané ako „Och, to je predsa autizmus,“ hoci v skutočnosti je úplne primerané na dieťa s bolesťami
brucha, ktoré nevie nájsť iný spôsob vyjadrenia sa či uľavenia si od bolesti. Mnoho detí výrazne
znervóznie, keď potrebujú ísť na záchod. Vtedy sa silnejšie prejavia typické črty autizmu, ako napr.
tlieskanie rukami.

Ďalšou spoločnou črtou bolo odmietanie jedla alebo prieberčivosť s obzvláštnou záľubou vo veľ-
kom množstve kravského mlieka a priemyselne spracovaných sacharidoch (škroboch a cukroch),
ako aj nesmierny smäd. Paradoxne, anamnéza týchto detí často obsahovala intoleranciu kravského
mlieka v ich ranom detstve, pálenie záhy64 a projektilové zvracanie. Veľmi bežné boli aj poruchy
spánku, spojené s pálením záhy, čoho príkladom sú deti, ktoré predtým prespali celú noc a neskôr sa
začali často budiť v zjavnej nepohode.

Najzaujímavejšia bola odpoveď detí na niektoré potraviny v podobe nezvyčajného alebo zhor-
šeného správania sa a ako jej logické pokračovanie priaznivé účinky vylúčenia týchto potravín z je-
dálnička daného dieťaťa. Lepok (glutén), čo je bielkovina z niektorých obilnín, a kazeín z kravské-
ho mlieka boli dvomi najčastejšie citovanými vinníkmi. Nech už bol mechanizmus tohto javu aký-
koľvek, boli sme rýchlo presvedčení video-záznamami a inými dôkazmi, že odstránenie týchto po-
travín z jedálnička môže byť prínosom. Po neúmyselnom znovu-podaní týchto potravín ma násled-
né zhoršenie príznakov — fenomén opakovanej expozície — ešte viac presvedčilo o ich biologic-
kom účinku u mnohých dotknutých detí.

Pozoruhodné boli aj rozprávania rodičov o tom, že keď malo dieťa vysokú horúčku, zlepšila či
dokonca „normalizovala“ sa ich poznávacia schopnosť. Takéto príbehy boli príliš časté a príliš po-
dobné v rôznych nesúrodých skupinách rodičov, aby to bola len obyčajná zhoda okolností. Táto
zmena správania sa pri horúčke bola odvtedy doložená v lekárskej literatúre výskumníkmi autizmu
z Výskumného ústavu Kennedyho Kriegera (angl. Kennedy Krieger Institute) a Nemocnice Johna
Hopkinsa (Johns Hopkins Hospital) v Baltimore (Maryland, USA).65 Poskytuje to kľúčové vodidlo
k vratnosti touto chorobou spôsobeného poškodenia, ktoré predtým mnohí „odborníci“ považovali
za nevratné.

Zmeny v zmyslovom vnímaní boli tiež problémom, s ktorým som sa v lekárskych učebniciach
nestretol. V nejaký teplý deň sa také dieťa oblečie do troch vrstiev oblečenia a v chladný mrazivý
deň bude zase behať nahé po snehu. Zmeny vo vnímaní bolesti boli u týchto detí tiež bežné. V mno-
hých prípadoch mali nesmierne vysoký prah bolesti. Takéto dieťa sa mohlo popáliť na elektrickom
variči alebo na hrnci s vriacou vodou a sotva si to všimlo. Niet jednoduchého vysvetlenia pre takéto
zmeny, hoci bolo predložených mnoho viac či menej uveriteľných hypotéz o mechanizmoch ich
vzniku.

Vráťme sa však ku žhavej téme MMR vakcíny. V priebehu rokov sa ukázali určité nemenné črty,
ktoré — hoci ich za neprítomnosti porovnávacej skupiny ne-autistov ťažko možno vysvetliť — roz-

64 Gastroezofageálny reflux obnáša abnormálny spätný tok žalúdočných štiav (kyselín) do pažeráka, čo spôsobí zápal 
a bolesť. Dochádza k nemu oveľa skôr v noci, kedy človeka zobudí a spôsobí mu nepohodu.

65 Curran LK, Newschaffer CJ, Lee LC, Crawford SO, Johnston MV, Zimmerman AW: „Behaviors associated with 
fever in children with autism spectrum disorders“, Pediatrics, 2007, 120(6):e1386–e1392



hodne vyvolávajú pochybnosti o tom, čo bolo príčinou a čo následkom. Dotknuté deti boli často oč-
kované, keď neboli zdravé, mali horúčku, či dokonca brali antibiotiká. Niektoré dostali nedopatre-
ním dve dávky MMR vakcíny krátko po sebe, alebo boli očkované v jeden deň viacerými vakcína-
mi (vrátane MMR) — bez toho, že by bezpečnosť takéhoto zákroku bola vôbec preskúmaná neja-
kou štúdiou — hlavne kvôli pohodlnosti  (jedna návšteva lekára namiesto dvoch — pozn. prekl.).
Mnohé zo závažnejšie postihnutých detí boli prípadmi opakovanej expozície. Napriek úpadku po
prvej dávke boli očkované druhou dávkou s katastrofálnymi následkami. K mojej veľkej nevôli som
neskôr zistil, že sa to týkalo aj dieťaťa č. 2. Keď som sa prehrabával jeho zdravotnými záznamami,
narazil som na podpísaný informovaný súhlas s očkovaním MMR vakcínou vo veku iba 4 mesiace.
Keď zoberieme do úvahy, že riziká mnohých vírusových ochorení, ako sú aj osýpky, sú najväčšie
u najmenších detí, táto očkovacia stratégia hraničí so šialenstvom. Mám podozrenie, že bol súčas-
ťou pokusnej skúšky, ktorá sa škaredo zvrhla a nikdy neboli zverejnené jej výsledky. Toto moje po-
dozrenie sa zakladá na skutočnosti, že v rovnakom čase bola iná matka z tej istej časti krajiny po-
zvaná so svojím synom na účasť v pokusnej skúške MMR vakcíny u dojčiat (tzn. u detí do 1 roka
— pozn. prekl.). Táto skúška vakciny bola očividne zastavená a keď jedna zdravotná sestra, podie-
ľajúca sa na nej, chcela tejto matke porozprávať podrobnosti, vyhrážali sa jej stratou zamestnania.

Nemotornosť bola v niekoľkých ohľadoch významným príznakom. Po prvé, potvrdzovala ence-
falopatiu — poškodenie mozgu,  — ktorá siahala  ďaleko za odchýlky v správaní  sa.  Po druhé,
zvláštny druh nemotornosti — cerebelárna ataxia (porucha koordinácie pohybov kvôli narušenej
činnosti  časti  mozgu,  zvanej  mozoček,  lat.  cerebellum)  — bola popísaná  ako nežiaduci  účinok
MMR vakcíny.  Takýmto  druhom nemotornosti  trpeli  aj  tieto  deti.  Cerebelárnu  ataxiu  prvýkrát
oznámila ako možný nežiaduci účinok MMR vakcíny Dr. Anne-Marie Plesner v Dánsku.66 Táto
spojitosť nebola zistená u žiadnej inej vakcíny, podávanej deťom rovnakého veku, samostatnú oč-
kovaciu látku proti osýpkam nevynímajúc, čo naznačuje, že táto nová nežiaduca reakcia môže byť
spôsobená kombinovanou MMR vakcínou. V novšom článku, ktorý sledoval povinný pasívny sys-
tém hlásenia nežiaducich účinkov v Dánsku, Dr. Plesner nielenže potvrdila túto spojitosť, ale naz-
načila aj, že závažnejšie ataxie po MMR vakcíne boli u niektorých detí spojené s nedostatkami v
poznávacích schopnostiach.67 To sa až podozrivo podobá na naše skúsenosti.

Potom sú tu úplne nečakané vzorce príznakov, ktoré vyvstávajú pri vyšetreniach a liečbe a ktoré,
hoci  neboli  očakávané,  poskytujú  nádherné  pochopenie  napr.  vzťahu  medzi  črevami,  mozgom
a správaním sa. Keď sme tieto deti prvýkrát prijali v RFH ešte ako ambulantných pacientov, očaká-
vali sme peklo na lôžkových oddeleniach. Kolonoskopia si vyžaduje prípravu čriev, ktorá vyčistí
črevo, čo umožní zobraziť celú dĺžku hrubého čreva. Aj keď deti túto prípravu spravidla znášajú
dobre,  očakávali  sme problémy a  veľký účet  za čistenie,  keďže sme podávali  silné  preháňadlá
deťom, nenaučeným na nočník, ktoré boli neustále v pohybe. Na naše veľké prekvapenie však rodi-
čia hovorili, že ich deti neboli nikdy pokojnejšie a ich pobyt v nemocnici so svojimi deťmi bol ako
prechádzka ružovou záhradou. Dá sa to vysvetliť tým, že črevá si oddýchli vďaka 24-hodinovej hla-
dovke a boli tiež vyčistené od látok, ktoré možno spôsobovali zápal alebo boli jedovaté. Rozhodne
nás to ešte viac utvrdilo v presvedčení, že pri tejto chorobe dochádza k ovplyvňovaniu mozgu tým,
čo sa deje v črevách. Rovnaký prínosný účinok ako na príznaky črevnej choroby, tak aj na správanie

66 Plesner AM: „Gait disturbances after measles, mumps, and rubella vaccine“, Lancet, 1995, 345(8945):316
67 Plesner AM, Hansen FJ, Taudorf K, Nielsen LH, Larsen CB, Pedersen E: „Gait disturbance interpreted as cerebel-

lar ataxia after MMR vaccination at 15 months of age: a follow-up study“, Acta Paediatrica, 2000, 89(1):58–63



sa, sme zaznamenali po podaní protizápalových liekov na liečbu zápalu čriev. Tento prospech sa do-
stavil veľmi často (aj keď nie vždy) a keď sa tak stalo, vyzeralo to tak, že ide o niečo viac než len
o samotnú úľavu od bolesti. Snažili sme sa dlhé roky preskúmať tento účinok v kontrolovanej kli-
nickej skúške, ale v tom čase a z rôznych dôvodov bolo čoraz náročnejšie získať na takúto štúdiu fi-
nancovanie.

Aby mohol vôbec začať postup rozpoznávania vzorcov, človek musí najprv začať s vyšetrova-
ním, tzn. objaviť nejaký príznak alebo sledovať určitú stránku v anamnéze pacienta v bludisku jeho
rozprávania až ku konečnému, uváženému určeniu jej významu. Tento postup má niekoľko obme-
dzení, z ktorých žiadne neprispieva k dobrej medicíne. Prvým je názor, že „lekár vie najlepšie“, do-
konca aj u choroby, akou je autizmus, pri ktorej zostáva ešte veľa nezodpovedaných otázok. Taký
lekár sa javí ako hluchý, či dokonca nepriateľský k hocičomu, čo je mimo jeho oblasť záujmu alebo
mimo jeho sústavu domnienok (vieru). Druhým obmedzením je čistý nevýslovný strach zo spo-
chybňovania bezpečnosti MMR vakcíny.

Takže kde sú tieto deti dnes? Neteší ma, keď musím povedať, že napriek našim najlepším sna-
hám a určitému počiatočnému zlepšeniu príznakov choroby, vyhliadky prinajmenšom väčšiny tých-
to detí sú veľmi neisté. Niektoré sa dostali do ústavu a zvyšku z nich to hrozí, ak sa niečo výrazne
nezmení. Čokoľvek sa stane, nič z toho nebude fungovať a nebude bezpečné — okrem dlhodobého
dohľadu v chránenom prostredí. Prinajmenšom štyri z týchto detí dostali epilepsiu. U iných, ako
napr. u dieťaťa č. 7, sa ochorenie čriev zhoršilo. Kto vie, ako by na tom boli teraz, keby neboli lie-
čené? Ich vyhliadky boli — a zostávajú — neisté, hlavne preto, lebo nepoznáme prirodzený vývoj
takéhoto zápalu čriev. Otázka vyhliadok vyvstala, keď bola prvýkrát zvažovaná naša žiadosť o po-
volenie etickej komisie a znovu vyplávala na povrch v disciplinárnom konaní GMC ohľadne nášho
údajného neprofesionálneho konania.

V roku 1996 Walker-Smith na otázku laického člena etickej komisie RFH, či je oprávnený takýto
náročný spôsob vyšetrovania, odpovedal s úprimnosťou muža, ktorý zasvätil svoj život starostlivos-
ti o choré deti:

„Tieto deti trpia chorobou „s chabými vyhliadkami“ ohľadne ich mozgovej dezinteg-
račnej poruchy. V mnohých prípadoch neboli vyšetrené do tej miery, akú by sme pova-
žovali za primeranú dieťaťu s takouto ničivou chorobou.“

Pri svojej sebakázni bol dosť veľkorysý, keď poznamenal:

„GI príznaky, ktoré vykazujú všetky deti, čo vyšetrujeme, boli vyšetrené nedostatočne.“

Poctivosť a súcit, ktoré podopierali jeho postoj, by mali byť nenapadnuteľné. Napriek tomu však
obžaloba pri disciplinárnom konaní GMC obvinila Walker-Smitha z pokusu zavádzať etickú komi-
siu, aby umožnil „vykonávanie pokusov“ na týchto deťoch, a to pomocou dezinterpretácie dlhodo-
bých dopadov ich choroby. Nekonečne cynická právnička obžaloby Sallie Smith to vykreslila ako
príbeh zneužívania úbohých detí, Walker-Smithom falošne označených za  „beznádejné prípady“.
Rutter ju v tom podporoval, hoci on sám pripustil, že žiadne z týchto detí nevykazovalo známky
trvalého neurologického uzdravenia sa. A skutočne, mnohé z týchto detí ešte viac upadli z už beztak
vážneho stavu.



Walker-Smith mal pravdu: bez pomoci — pomoci v tom najširšom zmysle usilovného lekárske-
ho vyšetrovania a viacerých úrovní zásahov — slovo „beznádejný“ predpovedalo život v osamení,
v uväznení a v bolesti. Walker-Smith vo svojej odpovedi etickej komisii s jagavou čistotou zachytil
budúcnosť týchto detí.

Napriek všetkému tu však ešte je nádej, ktorá rastie s tým, ako sa lekárska obec stáva vedomou si
svojej zodpovednosti. To, čo zostalo po týchto deťoch, stojacich na čele nových objavov, sú lepšie
šance pre deti, čo prídu po nich. Mám nádej a nie práve malú, pretože som dospel k presvedčeniu,
že táto choroba je zavádzajúca: vytvára ilúziu poškodenia mozgu, ktoré je prenikavejšie a neústup-
nejšie, než v skutočnosti je. Niekedy, ak chceme, môžeme prijať určité pochopenie, ktoré sa nám
ponúka vo chvíli, čo je tak dôležitá, ako je pominuteľná. Jeden podvečer sme boli v dome istého
priateľa v Sacramente v Kalifornii (USA) pri bazéne, keď sa tento opýtal svojho silne autistického
syna, či by chcel ísť do obľúbenej reštaurácie na večeru. Chlapec sa náhle zastavil, ako keby zamr-
zol, jeho vytrvalo opakované pohyby rukami skončili a sústredil sa — úporne sa sústredil — na hľa-
danie spôsobu, ako vyjadriť svoju odpoveď. Porozumel otázke a chcel pristúpiť na otcovu ponuku,
ale nenašiel spôsob, ako mu to povedať. „Káble“, ktoré spájali jeho počutie a porozumenie otázke
s časťami mozgu, zodpovednými za nájdenie vhodných slov a vydanie hlasu, boli v nejakom mieste
skratované. Nakoniec zobral otca za ruku a viedol ho k autu. Predsa len našiel nejaký spôsob. A my
tiež musíme nájsť nejaký spôsob.

P.S.
V disciplinárnom konaní GMC bola moja odpoveď na prosby rodičov o pomoc — moje odporú-

čanie vyhľadať Walker-Smitha a moja ponuka poskytnúť vysvetlenie ich rodinnému lekárovi ako
kolegiálnu komunikáciu — akosi prekrútená a zaobalená, aby vyzerala ako nejaký cynický prečin.
To, čo nebolo ničím iným než profesionálnou a ľudskou odpoveďou na srdcervúci plač, sa stalo sú-
časťou veľkého spiknutia — „vyberania vhodných“ detí na účely vykonávania pokusov na nich.

Mohol som sa vydať aj inou cestou. Po vypočutí si rodičov 12 detí, popísaných v našom článku
v časopise  The Lancet, ako aj mnohých ďalších, po zistení ich zúfalého stavu, rôznych porušení
práv týchto detí a úmyselnej ignorancie, ktorej sa rodičom často dostalo v odpovedi na ich postrehy
a podozrenia i na ich slzy, som im mohol povedať, aby vypadli a viac ma s tým neotravovali. Iróni-
ou osudu by takéto správanie sa, hoci má pachuť „bezcitnej bezohľadnosti“, bolo pre GMC — ako
sa zdá — prijateľnejšie a nedoviedlo by ma k jej dverám.



Kapitola 3. Dekanova dilema
A potom začalo to, čo sa rýchlo stalo nemilosrdne účelovým úsilím ukončiť výskum mojej sku-

piny v oblasti bezpečnosti očkovania. V tomto rozvíjajúcom sa divadle zohrali svoju úlohu najme-
nej dva odtiene irónie. Jeden bol v zákulisí v podobe utajenej činnosti, o ktorej som v tom čase ne-
vedel. Ten druhý zahŕňal aj spôsob, ktorým sa táto utajená činnosť prezradila. Nič z toho by nevyšlo
na svetlo Božie, nebyť obvinení, vznesených novinárom na voľnej nohe Brianom Deerom, a jeho
sťažnosti na Všeobecnej lekárskej rade (angl. General Medical Council = GMC). Spis obsahoval ti-
sícky dokumentov, o ktorých niekto musel dúfať, že nikdy nevyplávajú na povrch. Ale oni na po-
vrch vyplávali, podobne ako mŕtve telá v koryte rieky. Tieto dôkazy odhalili tajnú dohodu na naj-
vyššej úrovni lekárskych kruhov (viď nižšie a v kapitole 6 — „Dekanova tlačová konferencia“).

V prvej polovici roku 1996 ma požiadal o pomoc Richard Barr z právnickej firmy Dawbarns,
hlavný právnik obžaloby v súdnom spore o odškodnenie zdravotných postihnutí, spôsobených vak-
cínou proti osýpkam, príušniciam a ružienke (angl. Measles, Mumps, Rubella = MMR). Konkrétne
ma požiadal, aby som preskúmal bezpečnosť očkovacích látok so zložkou proti  osýpkam (angl.
Measles Containing Vaccine = MCV), a zvlášť o návrh štúdie, ktorá by pomohla zistiť, či je alebo
nie je možné úspešne žalovať výrobcov MCV. Barr sa pôvodne zaujímal o Crohnovu chorobu ako
o možný nežiaduci účinok očkovania, ale čoskoro sa stredobodom pozornosti stal autismus u detí
s príznakmi ochorenia čriev. Pripravil som návrh výskumu pre Barrovo podanie na Radu pre právnu
pomoc (angl. Legal Aid Board = LAB). LAB je vládou platený pomocný program pre tých, ktorí sú
nemajetní a nemajú dosť vlastných prostriedkov, aby si zaplatili súkromných právnikov. LAB si
najala Barra na prácu okolo očkovania. Môj návrh sa sústredil na laboratórne testovanie prítomnosti
osýpkového vírusu v chorých tkanivách čriev detí s Crohnovou chorobou a detí s poruchami vývinu
a príznakmi ochorenia čriev, ktoré by sa podrobili kolonoskopii (vyšetreniu hrubého čreva endosko-
pom — pozn. prekl.). Odhadol som, že laboratórna práca potrvá 1 rok, prinajhoršom 2 roky.

Keď mi v auguste 1996 Barr potvrdil, že sme získali od LAB grant na výskum, bol som mimo
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (angl. United Kingdom = UK). Po svojom
návrate som 26.IX.1996 napísal Daveovi Wilsonovi z hospodárskeho oddelenia Lekárskej fakulty
pri Slobodnej kráľovskej nemocnici (angl. Royal Free Hospital (= RFH) School of Medicine):

„… nedávno sme dostali grant od LAB na financovanie výskumu osýpkového vírusu
v súvislosti so zápalový ochorením čriev (angl. Inflammatory Bowel Disease = IBD).“

Niet tu teda žiadneho tajomstva.68 Pripojil som k tomu list o tomto grante, ktorý LAB napísala
právnickej firme Dawbarns, kde potvrdzuje, že prvých 25.000 ₤ (britských libier) sa má vyplatiť na
zvláštny účet, určený na výskum, čo bol u grantov na výskum obvyklý postup. V ten istý deň som
sa Barra písomne opýtal, či by tieto prostriedky mohli byť doručené lekárskej fakulte.

Ale v septembri 1996, čo som nevedel, prof. Arie Zuckerman, dekan lekárskej fakulty, bol už
dávno oboznámený s mojou dohodou o účinkovaní v súdnom spore na strane očkovaním poško-
dených detí. V skutočnosti o tom vedel už niekoľko mesiacov, lebo ho informovali prof. lord David
Hull, vtedajší vedúci Spojeného výboru pre očkovanie a imunizáciu (angl. Joint Committee on Vac-

68 „The Sunday Times teraz zistili, že 4, možno 5 z týchto detí bolo súčasťou štúdie pre LAB. A Wakefield dostal až 
55.000 ₤ za pomoc v ich súdnom spore, za vedecký dôkaz spojitosti týchto problémov s očkovaním. Wakefield nepo-
vedal svojim kolegom či lekárskym úradom o tomto konflikte záujmov ani počas, ani po ukončení tohto výskumu.“
Deer B: „Revealed: MMR research scandal“, The Sunday Times, 22.II.2004



cination and Immunization = JCVI), ako aj ďalšia osoba z Ministerstva zdravotníctva UK (MZ
UK).69 Zdá sa, že MZ UK veľmi chcelo, aby Zuckerman vedel o mojich úmysloch a aby v snahe za-
staviť ma vyvinul tak veľký tlak, ako bolo v jeho silách.

Začiatkom marca 1997 mi Zuckerman zavolal. Podrobnosti tohto rozhovoru si možno poskladať
z našej následnej korešpondencie v tejto veci. V liste z 10.III.1997 som sa snažil odpovedať na
námietky, ktoré vzniesol. Domnieval sa, že jestvuje nejaký parlamentný vyšetrovací výbor, zvolaný
na vyriešenie problému očkovania proti osýpkam v súvislosti s Crohnovou chorobou, a — zdá sa —
aj môjho prepojenia s právnickou firmou Dawbarns. Uvediem tu doslovne zvyšok mojej odpovede:

„Keď sme spolu hovorili, zmienil ste sa konflikte záujmov. To je niečo, čo mi odvtedy
silne vŕta v hlave. Mám pocit, že musím verejne prehlásiť, že nechápem, ako by tu mo-
hol byť akýkoľvek konflikt záujmov. Som si istý, že budete súhlasiť, keď poviem, že je na-
šou spoločnou i osobitnou zodpovednosťou ako lekárov používať naše vzdelanie a vedo-
mosti správnym spôsobom. V súvislosti so súčasnou debatou o bezpečnosti/následkoch
očkovania proti osýpkam poskytujem nezávislé odborné poradenstvo na základe skutoč-
ností, o ktorých viem. Robím to spoločne s kolegami po celom svete…

… Za zvláštnych okolností, s ktorými mám do činenia, tu je, ako sa domnievam, ešte sil -
nejšia morálna povinnosť účinkovať ako odborný poradca. Čelíme rozpoloženiu, v kto-
rom najzraniteľnejšia skupina pacientov, t.j. deti, môže byť vystavená riziku. Preto je
správne a vhodné preskúmať tieto skutočnosti, zhodnotiť ich a ponúknuť poradenstvo.

Dúfam, že Vám tieto moje poznámky pomôžu. Neváhajte sa, prosím, so mnou spojiť, ak
chcete ďalej prediskutovať moju úlohu.“

V našej telefonickej výmene sa zdalo, že Zuckermana trápi otázka konfliktu záujmov, ale neuvie-
dol, čo presne by tým konfliktom záujmov malo byť. V jeho odpovedi z 13.III.1997 poprel, že by
vôbec kedy jestvoval nejaký parlamentný výbor na vyšetrovanie tejto záležitosti. Pokračoval:

„Nemyslím, že by bol akýkoľvek konflikt medzi povinnosťou starať sa o pacientov a po-
skytovaním nezávislého odborného poradenstva právnikom. Je však niečo iné, keď práv-
nici financujú určitý kus výskumu, ak sa uvažuje o podniknutí určitých krokov. To istotne
naznačuje, že prebehli nejaké predbežné právnické diskusie a že sa uvažuje o podniknutí
určitých krokov. V tom prípade sa to musí vyložiť tak, že tu môže dochádzať ku konfliktu
záujmov. Fakulta sa teda musí poradiť s odborníkmi, ale dovtedy by ste mal vedieť o tej-
to mojej obave.“70

69 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch; výpoveď prof. Arieho Zuckermana, prepis č. 15, str. 4:
Smith (právnik obžaloby): „Spomínate si, pán profesor — a povedzte nám, prosím, ak nie — či ste vedel, čo je 
právnická firma Dawbarns zač, a či to upútalo vašu pozornosť?“
Zuckerman: „Rozhodne to vtedy upútalo moju pozornosť. Uviesť presný čas je náročné, pretože som o tejto práv-
nickej firme počul od najmenej dvoch rôznych zdrojov. Jeden bol z Ministerstva zdravotníctva UK a druhým bol list
prof. Davida Hulla, takže je pre mňa ťažké uviesť chronologicky, kedy som o tejto firme počul prvýkrát, pokým ne-
uvidím všetky tieto dokumenty pokope. Každopádne som rozhodne vedel o zapojení istej skupiny právnikov do tejto 
veci a vzbudzovalo to vo mne množstvo obáv.“
Deň 16:
Otázka: „Dozvedel ste sa v tomto bode, že LAB poskytla financie skrz istú právnickú firmu, zastupujúcu pacientov 
s Crohnovou chorobou?“
Zuckerman: „Spomínam si, že ma o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva UK a prof. lord David Hull.“
Otázka: „Keď hovoríte o Ministerstve zdravotníctva UK, nejaká určitá osoba z MZ UK?“
Zuckerman: „Myslím, že bude pre mňa ťažké spomenúť si, kto presne to bol, pretože — ako možno viete — bol som
poradcom MZ UK súvislých 38 rokov, a preto tam mám množstvo známych. Mohol by to celkom dobre byť Dr. 
Jeremy Metters alebo Dr. Salisbury, nie som si istý kto.“

70 list Zuckerman => Wakefield, 13.III.1997



V tom čase som nerozumel jeho značne zamotanému zdôvodneniu. Domnieval som sa, že zásad-
ne namietal proti financovaniu výskumu právnikmi, konajúcimi v záujme detí, ktoré mohli byť po-
škodené očkovaním.

Klinické skúšky očkovacích látok a liekov sú financované ich výrobcami v zásade za účelom zis-
ku.  To nie  je  odsúdenie ani  kritika,  ale  ekonomická skutočnosť priemyslu,  ktorý sa zodpovedá
v prvom rade a hlavne svojim akcionárom. Zdalo sa mi, že Zuckerman je nechtiac ukážkou etického
paradoxu lekárskej vedy, ktorá súhlasí s vykonávaním klinických skúšok, financovaných farmace-
utickým priemyslom (vlastne ich vrelo prijíma), odsudzuje však ako niečo nechutné a neprípustne
konfliktné,71 keď sa skúmajú deti, ktorých životy môžu byť nezvratne poškodené nedostatočne otes-
tovanou očkovacou látkou.

Dovoľte mi vysporiadať sa so zvláštnosťami jeho zdôvodnenia: „Je však niečo iné, keď právnici
financujú určitý kus výskumu, ak sa uvažuje o podniknutí určitých krokov.“ Keď ide o skúšku lieku,
„kusom výskumu“ bude táto skúška lieku, a keď „sa uvažuje o podniknutí určitých krokov,“ pôjde
o možnosť následného predaja tohto lieku. Poďme ďalej k jeho slovám: „To istotne naznačuje, že
prebehli nejaké predbežné právnické diskusie a že sa uvažuje o podniknutí určitých krokov.“ Človek
môže uplatniť tú istú logiku na skúšku lieku: nevyhnutne prebiehajú predbežné diskusie o hodnote-
ní uskutočniteľnosti danej skúšky, opäť v očakávaní, že ak skúška prebehne a bude úspešná, zis-
kový liek bude uvedený na trh.

S „konfliktom záujmov“ sa v ľubovoľnej prezentácii a publikácii vysporadúva tým, že sa uvedie,
že daná skúška bola financovaná farmaceutickou spoločnosťou. Odlišovalo tieto dve na pohľad rov-
naké stratégie aj čokoľvek iné než rozdiel medzi ziskom a odškodnením? Čo vlastne tak veľmi trá-
pilo Zuckermana? Možno som niečo prehliadol. Zmätený nejasnosťami okolo údajného konfliktu
záujmov som mu 24.III.1997 opäť napísal. Priložil som všetky dokumenty okolo grantu, vrátane ná-
vrhu, listov od LAB a príslušných protokolov. Ešte raz: nebolo tam žiadnej tajnosti, keďže som ot-
vorene povedal dekanovi, čo bolo navrhnuté. V snahe upokojiť jeho obavy som pokračoval:

„Mal som zo slov prof. Roya Poundera dojem, že máte obavu, že sme boli najatí na po-
skytnutie vopred stanovenej odpovede, že očkovacia látka proti osýpkam či MMR vak-
cína sú príčinou tejto choroby. To však rozhodne nie je pravda. Dostali sme peniaze na
kus vedeckého výskumu, ktorý má potvrdiť alebo vyvrátiť súvis medzi MMR vakcínou
a touto chorobou. Na výsledky výskumu neboli stanovené žiadne predbežné podmienky.
Ak by stanovené boli, môžem Vás ubezpečiť, že osobne by som sa nikdy takého výskumu
nezúčastnil. Veda musí byť na prvom mieste a všetko ostatné nasleduje až po nej. Ako to
už s odbornými lekárskymi posudkami chodí, požiadali ma o poskytnutie môjho posudku
bez ohľadu na to, či bude kladný alebo záporný. Len na základe toho som súhlasil s mo-
jou pomocou v tejto veci. Dúfam, že tento problém bude vyriešený tak rýchlo, ako je len
možné, a moja skupina pracuje na dotiahnutí tejto veci do konca.“

Až o dlhé roky neskôr som zistil dôvod Zuckermanovho strachu a prečo MZ UK tak veľmi chce-
lo zastaviť náš výskum bezpečnosti očkovania. Dôvod je znepokojujúci: MZ UK by bolo žalované.
Z mne neznámych dôvodov Barr a jeho skupina právnikov (LAB), ako aj rodičia, požadujúci súdne

71 V roku 1997 napísal Zuckerman úvodník časopisu New England Journal of Medicine (NEJM), v ktorom silne pod-
poroval plošné očkovanie bábätiek po celom svete proti nákazlivej žltačke typu B, a to v čase, keď vyjadroval svoje
obavy o konflikte záujmov ohľadne financovania vedeckej štúdie zdrojmi LAB. Bol vtedy menovaným vynálezcom
na patente, súvisiacom s očkovacou látkou proti nákazlivej žltačke typu B, takže mohol mať z politiky, ktorú presa-
dzoval vo svojom úvodníku, značný peňažný zisk. Pritom v roku 1996 mal NEJM prísne pravidlá, ktoré zakazovali 
vlastníkom patentov písať úvodníky.



odškodnenie za poškodenie zdravia ich detí očkovaním, nechceli žalovať len farmaceutického mo-
locha, ale aj ministerstvo vlády Jej Veličenstva.

V roku 1996 však táto informácia nebola určená ani mne, ani nikomu z nás. Nikto z nás sa to ne-
mal nikdy dozvedieť. To je zjavné, nakoľko sa to nikdy samovoľne neprezradilo. Bolo to teda tak,
že namiesto obáv z grantu pre mňa od LAB Zuckerman tvrdo pracoval na hľadaní možných dôvo-
dov na odmietnutie tohto grantu, čo by následne náš výskum znemožnilo a to by potešilo jeho poli-
tických priateľov. Vo svojom útoku sa zameral na etické dopady toho, že LAB zaplatí kus lekárske-
ho výskumu. 11.X.1996 napísal Dr. Macovi Armstrongovi, predsedovi etickej komisie Zväzu brit-
ských lekárov (angl. British Medical Association = BMA):72

„Budem Vám vďačný za Vašu radu v potenciálne ťažkom rozpoložení, v ktorom sa RFH
nachádza a v ktorom preto musím rozhodnúť o postoji lekárskej fakulty. Istý starší člen
klinického akademického zboru fakulty sa zapojil do práce, ktorá je svojím spôsobom
sporná, keďže sa domnieva, že jestvuje príčinná súvislosť medzi osýpkovým vírusom
(a zvlášť očkovaním proti osýpkam) a nástupom Crohnovej choroby a zápalových ocho-
rení čriev. Vďaka nedávnej širokej publicite, ktorej sa tomuto výskumu dostalo, poskytla
LAB skrz istú právnickú firmu, zastupujúcu pacientov s Crohnovou chorobou, grant na
výskum a boli sme požiadaní o pridelenie pracovníkov lekárskej fakulty na vypracova-
nie pilotnej štúdie vybraných pacientov.  To by zjavne mohlo viesť k súdnemu sporu
proti vláde o odškodnenie ujmy na zdraví.“

Tým Zuckerman odhalil svoje pohnútky — zabrániť súdnemu sporu proti vláde, — nie je však
jasné, prečo sa o tejto málo známej skutočnosti mal dozvedieť Armstrong. Na rozdiel od USA, kde
sú žiadosti o odškodnenie nežiaducich účinkov očkovania bežne adresované vláde, v UK mal prí-
padný súdny spor byť vedený proti výrobcovi očkovacej látky.

Zuckerman pokračoval:

„Moja dilema spočíva v tom, že to možno vidieť tak, že naša Lekárska fakulta používa
svoje zdroje, pochádzajúce z veľkej časti z verejných peňazí, aby sa zastala žalobcov
v súdnom spore o odškodnenie skôr, než bude vynesený rozsudok. Samozrejme, je cel-
kom bežné, že sú klinickí akademickí zamestnanci povolaní ako súdni znalci v trestno-
právnych a občiansko-právnych sporoch, kde vystupujú sami za seba, hoci ich dobré
meno je zjavne vo veľkej miere založené na ich akademickom a profesionálnom postave-
ní. Toto je však trochu iné rozpoloženie a veľmi by mi pomohlo, keby ste mi dal vedieť,
či ste niekde nenarazil na podobné prípady, čo by mohli predstavovať precedens, a tiež
keby ste mi poradil ohľadne etického a právnického postoja našej Lekárskej fakulty.“

Neprekvapuje, že Armstrong bol mierne zmätený a 15.X.1996 odpísal Zuckermanovi v snahe zí-
skať ďalšie informácie, na ktorých by mohol založiť svoje poradenstvo.

Kým sa toto všetko dialo v zákulisí, dostal som 6.XII.1996 prostredníctvom Dawbarns šek od
LAB. Ako som už naznačil vyššie, nevediac o úkladoch, čo sa tu odohrávali, som tento šek poslal
Wilsonovi z hospodárskeho oddelenia a znovu som mu popísal zdroj a účel použitia týchto peňazí.
Wilson to 12.XII.1996 skopíroval tajomníkovi lekárskej fakulty Brianovi Blatchovi s poznámkou:

„Po našej včerajšej diskusii som považoval za rozumné, aby ste mal doterajšiu koreš-
pondenciu o tomto probléme, aby ste vedel o súčasnom stave vecí.“

72 list Zuckerman => Armstrong, 11.X.1996



Tento zdroj financovania očividne rozčeril stojaté vody hospodárskeho oddelenia. Hoci so šekmi
od farmaceutického priemyslu toto oddelenie pracovalo ako dobre namazaný stroj, výskumný grant
od LAB v ňom vyvolal zmätok. K Wilsonovej poznámke bola pridaná ďalšia poznámka:

„Nemôžeme tento šek prijať. Možno ho budeme musieť vrátiť.“

Pod to niekto menom Renee napísal:

„Už sme tento šek dali do banky.“

Zatiaľčo sa Zuckerman uchádzal o odbornú pomoc etickej komisie BMA, v skutočnosti zastavil
náš výskum tým, že umiestnil tieto peniaze na nejaký nedostupný účet. O tom som nič nevedel, len
som čakal na povolenie začať výskum. Wilson nevedel, čo má robiť, a tak znovu napísal Blatchovi,
aby zistil, či bol grant prijatý alebo nie. Za seba dodal, že „nevie, čo si má s týmto grantom počať.“

Vtedy som nevedel ani to, že Zuckerman bol v spojení aj s hlavným hygienikom (angl. Chief
Medical Officer = CMO), jedným z hlavných tvorcov britskej politiky očkovania MMR vakcínou
— lordom Kennethom Calmanom,73 ktorého upovedomil, že on a jeho kolegovia majú:

„… veľké obavy z nevítaného sporu, čo obklopuje prácu okolo Crohnovej choroby, kto-
rú vykonáva na našej fakulte Dr. Andrew Wakefield a jeho skupina.“

Zuckerman ubezpečil Calmana, že v tejto veci zostane v spojení s Dr. Davidom Salisburym, ria-
diteľom odboru očkovania MZ UK. Iróniou osudu som v ten istý deň, keď Zuckerman potvrdil
hlavnému hygienikovi UK, že bude informovať o mojej činnosti, oznámil Zuckermanovi, že kvôli
mojej obave z možnej spojitosti MMR vakcíny s autizmom som proaktívne zvolal stretnutie so zá-
stupcami JCVI, aby som ich oboznámil s týmito mojimi obavami. JCVI je v UK výbor, poverený
poskytovaním nezávislého poradenstva pre MZ UK o očkovaní a bezpečnosti očkovania. V ostat-
ných rokoch sa ukázalo, že do nezávislosti mal veľmi ďaleko, pretože mnohí členovia JCVI majú
napojenie na rôzne farmaceutické firmy v podobe grantov a poplatkov za poradenstvo.74

Medzitým hospodárske oddelenie RFH ďalej zápasilo so spomínaným šekom. Wilson napísal
1.II.1997 účtovníkovi lekárskej fakulty Tarhanovi. Bola to dlhá, rukou písaná poznámka, potvrdzu-
júca, že dostal odporúčanie od Blatcha, ktorý

„… mal pocit, že lekárska fakulta nemá inú možnosť než prijať tieto peniaze. Povedal,
že by sme mali Dr. A. Wakefieldovi objasniť, že to robíme len veľmi neochotne, a to kvô-
li spornej povahe jeho výskumu.“ 

Na spodku boli Tarhanom naškrabané tieto veľavravné slová:

„odvtedy sme spolu hovorili — BAB [Bryan A. Blatch] to znovu zváži vo svetle politic-
kého podtextu“

Tajomník lekárskej fakulty Blatch zmenil postoj podľa všetkého na základe pokynov od Zucker-
mana. Z „politických“ dôvodov došlo k zmene plánu. Akademická sloboda i dobro dotknutých detí
boli hodené cez palubu kvôli „podtextu“, ktorý zahŕňal aj tajomstvo, čo ohrozovalo záujmy vlády.

Zuckermanom túžobne očakávaná predpokladaná podpora pre jeho postoj od Armstronga z etic-
kej komisie BMA ešte neprišla. Blatch bol poverený, aby sa tým ďalej zapodieval, takže to bol on,
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kto pokračoval v korešpondencii s Armstrongom. 24.II.1997 mu písomne potvrdil, že LAB poskytla
výskumný grant „na vykonanie klinickej a vedeckej štúdie, navrhnutej Dr. A. Wakefieldom,“ ktorej
účelom bolo „hľadať osýpkový vírus vo vzorkách, získaných od pacientov, ktorí sú adresátmi práv-
nej pomoci“.75 Dr. Armstrong dal vedieť, že tento list dostal, a potvrdil, že to berie na vedomie a čo-
skoro sa ozve.76

V tom istom čase som si — nevediac o tom, že som v istých kruhoch vyvolal paniku — písal
s Zuckermanom. Snažil som sa odpovedať na jeho otázku o vyšetrovaní súvise očkovania s Croh-
novou chorobou zvláštnym vládnym výborom. Pri spätnom pohľade sa zdá, že toto tvrdenie mohlo
byť zo strany prof. Hulla svojho druhu zvláštnym úskokom, ktorý zvyšoval Zuckermanovu úzkosť
a povzbudzoval ho k rozhodnému zákroku proti mojej osobe. Vtedy som — nevedomý si pravdepo-
dobnej príčiny Zuckermanových obáv z konfliktu záujmov (t.j. že vláda bude žalovaná) — pokračo-
val v diskusii obhajobou svojho stanoviska, že z hľadiska morálky, etiky a vedy niet žiadneho kon-
fliktu v mojej pomoci týmto deťom, aby sa dostali k spravodlivému procesu, na ktorý mali nárok.

Zuckerman vo svojej odpovedi odbil otázku nejestvujúceho vládneho výboru ako nejaké nedoro-
zumenie.77 Znovu tvrdil, že tieto peniaze predstavujú konflikt záujmov, ale toto svoje stanovisko ni-
jak logicky nezdôvodnil. Svoj list skopíroval Armstrongovi z BMA, ktorému tiež napísal:78

„Mám podozrenie, že žaloba sa bude zakladať na tom, že očkovacia látka proti osýp-
kam a kombinovaná MMR vakcína môže spôsobiť Crohnovu chorobu a zápalové ocho-
renie čriev a že bezpečnosť týchto očkovacích látok nebola potvrdená. Odborný názor
a rada od WHO a JCVI znie, že niet žiadnych potvrdených dôkazov o spojitosti medzi
očkovaním proti osýpkam (a ružienke a príušniciam) a zápalovým ochorením čriev a že
epidemiologické údaje sú chybné.

Hoci sa nechcem pokúšať o vyvažovanie argumentov za akademickú slobodu a verejný
záujem s ohľadom na ochranu detí pred nákazami, postavenie lekárskej fakulty je zloži-
té. Ďalej mám veľké obavy z netradičného spôsobu financovania výskumnej práce práv-
nikmi, konajúcimi na prospech detí so zápalovými ochoreniami čriev.“

Nevediac vtedy nič o Zuckermanovej korešpondencii s Armstrongom z BMA, napísal som Zuc-
kermanovi list, v ktorom som potvrdil svoj postoj a snažil som sa znovu ho ubezpečiť, že štúdia pre
LAB bude vykonaná rovnako ako ľubovoľný iný výskum. Na kópii tohto listu, založenej v spise, sú
pri pečiatke s dátumom Zuckermanove slová:

„To potvrdzuje moje najhoršie obavy.“

Armstrongova dlho očakávaná odpoveď sa ocitla na Zuckermanovom stole 26.III.1997. Bolo by
príliš slabé povedať, že nebola ani tým, v čo dúfal, ani tým, čo očakával. Tento list bol dlhý až tri
strany a obsahoval významné posolstvo. Armstrong rozpoznal ústrednú etickú otázku ako:

„… či tento výskum je vedecky oprávnený a či bol schválený etickou komisiou… Otáz-
ka, či sa zdravotníci môžu zapojiť do žaloby o odškodnenie, je záležitosťou, ktorú treba
mať na mysli pri zverejňovaní alebo používaní zistených údajov, ale nemala by určovať,
či je daný výskum sám o sebe oprávnený.“

Poukázal na samozrejmé etické požiadavky, ako napr. že
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„… by sa mal získať plný a informovaný súhlas od rodičov týchto detí,“

a že

„… ich dôverné údaje by mali byť ochránené.“

Zaujímavé je, že Armstrong — v úplnom súlade s mojím prístupom od roku 1992 — odporučil:

„… ministerstvo zdravotníctva by sa malo v správny čas upovedomiť o výsledkoch.“

Ohľadne výskumného grantu od LAB sa v liste dosť otvorene vyjadril, že bolo

„… celkom logické, aby LAB, ako ustanovizeň platená z verejných zdrojov, financovala
výskum podstatných problémov v oblasti práva za použitia peňazí od vlády v podstate
na obžalobu iných vládnych úradov. Nezávisle vykonávaný výskum môže potvrdiť alebo
vyvrátiť, či jestvuje nejaké opodstatnenie prípadnej žaloby, a nijak sa nelíši od najatia
lekárskeho odborníka na vypracovanie posudku.“

S otázkou, ktorá Zuckermana ťažila — financovanie výskumu, keď tu je „zjavný finančný záu-
jem na jeho výstupe,“ — sa Armstrong vysporiadal úsečne:

„… financovanie výskumu skupinami so zvláštnymi záujmami je úplne bežná vec a po-
kým výsledky takého výskumu alebo použitie zistených údajov nie sú ovplyvňované žela-
niami sponzorov, nemal by to byť problém.“

Armstrong dal poslednú facku Zuckermanovi, keď dospel k záveru, že

„… oddialiť alebo zabrániť vykonaniu výskumu, ktorý sa javí byť vo verejnom záujme,
na základe toho, že to môže prekážať vláde alebo určitému zdravotníckemu zariadeniu,
neznie ako oprávnený morálny argument.“

Zuckerman sám sebe vypálil rybník. Armstrong ešte prisypal trochu soli do Zuckermanovej rany
záverom svojho listu:

„… keďže si nemyslím, že by tieto moje poznámky vyriešili Vaše problémy, dúfam, že
môžeme naznačiť potrebu vyvinúť určitý podrobný postup, ktorý by načrtol hlavné etic-
ké a praktické problémy v každom štádiu… nielen pre týchto pacientov, ale aj pre mno-
hých ďalších, čo môžu prísť po nich.“

Zuckerman 6 mesiacov čakal na odpoveď, ktorá vo výsledku zmarila jeho snahu. Keby sa Arm-
strongova odpoveď dostala do mojich rúk, nielenže by zničila Zuckermanove plány na zastavenie
vedeckého preskúmania MMR vakcíny v RFH, ale poslúžila by aj na zdôraznenie morálnej povin-
nosti podniknúť takýto výskum. Zuckerman nedostal od Armstronga očakávaný nepriestrelný sú-
hlas so zastavením finančnej a politickej hrozby pre britskú vládu, ale niečo, čo sa rovná pokarhaniu
od BMA.

Zuckerman spísal  krátku, ale vľúdnu odpoveď. Poďakoval BMA za  „nápomocné poznámky“
a naznačil, že preberie tieto otázky s miestnou etickou komisiou RFH. Tak potom aj urobil, nie však
skôr, než strčil Armstrongov list do zadnej časti hlbokej tmavej zásuvky, kde (ako asi dúfal) zostane
navždy a kde zostal až do vyšetrovania GMC v roku 2004, vďaka ktorému vyšiel na povrch.

Posolstvo BMA bolo jasné: nevykonať oprávnený výskum z politických dôvodov by bolo neetic-
ké. Napriek tomu a bez uvedenia akýchkoľvek podrobností Zuckerman pravidelne odkazoval na
smerodajné poučenie od BMA takým spôsobom, že som z toho vyvodil, že BMA zdieľa jeho obavy
ohľadne mojej práce a zdroja jej financovania. Zásadné poučenie od britských odborníkov na lekár-



sku etiku však Zuckermana neodradilo od jeho snahy zastaviť započatie môjho výskumu, pokým
zastáva svoj úrad.

Zuckerman obrátil svoju pozornosť na miestnu etickú komisiu RFH. 2.IV.1997 napísal jej pred-
sedovi Dr. Michaelovi Peggovi.79 Vo svetle toho, čo vieme dnes, bol tento list dosť jednoducho vý-
stredný. Spomínate si, ako ma Zuckerman vyslal na zbytočnú výpravu za zvláštnym výborom vlády,
ktorý nikdy nejestvoval, a potom mi napísal, aby mi oznámil, že v skutočnosti niet takého výboru?
Nuž, zdá sa, že tento úskok skúsil aj na Pegga, čím svojim obavám pridal politickú váhu a naznačil
určitú hrozbu pre lekársku fakultu. Napísal:

„Predseda JCVI prof. lord David Hull mi vo februári 1997 napísal, že právnická firma
Dawbarns solicitors  oznámila zvláštnemu výboru Dolnej  snemovne,  že  spolupracuje
s Dr. Wakefieldom z RFH na vyšetrovaní Crohnovej choroby.“

Keď došlo na poučenie od BMA, všetko to bolo akoby len zlý sen, ktorý je najlepšie zabudnúť.
Zuckerman priznal, že dostal poučenie od BMA, ale nechal si ho pre seba. Zopakoval Peggovi nie-
ktoré z tých istých obáv, s ktorými sa už predtým BMA podrobne vysporiadal:

„Dilema, ktorej naša lekárska fakulta čelí, je, či je etické, aby právnici financovali urči-
tý kus výskumu, keď sa uvažuje skôr o určitej súdnej žalobe než o vedecky založenom vý-
skume.“

Prof. Zuckerman pokračoval otázkou na Dr. Pegga:

„Bolo by etické, aby právnici financovali výskum, keď uvažujú o určitej súdnej žalobe?
Odporučili mi, aby som s Vami prebral, či komisia uvažovala o týchto otázkach.“

Zuckermanov list končí ubezpečením, že:

„… Lekárska fakulta nespochybňuje vedeckú oprávnenosť tohto výskumu, nezávislosť
tohto výskumu, akademickú slobodu zamestnancov, ani zverejnenie výsledkov výskumu
v odborných lekárskych časopisoch.“

Zuckerman, virológ a riaditeľ lekárskej fakulty, nespochybňoval vedeckú oprávnenosť nášho vý-
skumu. V súvislosti s poučením od etickej komisie BMA v Armstrongovom liste, s etickým a mo-
rálnym vetrom v mojich plachtách mal byť môj postoj nenapadnuteľný. Pegg 15.IV.1997 odpovedal
Zuckermanovi, že si nie je vedomý akéhokoľvek financovania od LAB.80 Spýtal sa, či som sa do-
pustil nepravdivého vyhlásenia, adresovaného etickej komisii. Zuckerman obratom odpovedal:81

„ … nikto netrdí, že by sa Dr. Andrew Wakefield dopustil akéhokoľvek pochybenia.“

Zuckerman lopotne  zopakoval,  že  problém je  v  etickej  povahe „možného konfliktu  záujmov
a ochrany údajov v prípade žaloby o odškodnenie.“ Tieto listy nikdy neboli poslané mne. O tejto
korešpondencii som nič nevedel. Počas celého tohto obdobia nevzniesol ani Pegg ani Zuckerman
nijakú pochybnosť ohľadne mojej osoby, hoci sa ma jednoducho mohli opýtať a rovnako jednodu-
cho som ja mohol na ich otázky odpovedať. Zuckermanovi som svoj postoj objasnil. Z mojej strany
nebolo žiadnych tajností a bol by som veľmi rád, keby tieto diskusie prebehli. Ale v Zuckermanovej
skrytej hre to mohlo znamenať odhalenie kariet, tzn. Armstrongovho názoru, a to sa nemalo stať.
V tomto stave sa veci nachádzali na jar roku 1997.
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Ako sa u svedkov obžaloby, poskytujúcich vyjadrenia GMC, stalo bežným, Peggov postoj sa
v roku 2005 zmenil a bol celkovo kritickejší. Hoci sa ho Zuckerman v predmetnom čase pýtal určité
otázky a on vtedy odmietol „pomôcť“ Zuckermanovi vyriešiť jeho dilemu, keď sa ho pýtali právni-
ci GMC, Pegg povedal:

„Keď sa na to spätne pozriem, domnievam sa, že neoznámenie pripravovaného súdneho
sporu bolo zatajením podstatnej skutočnosti.“

V skutočnosti sa však v roku 1996 nepožadovalo niečo také uvádzať. Ako neskôr vysvitlo, Peg-
gova obava bola založená na chybnej domnienke, že peniaze od LAB boli vyplatené priamo mne
a v prípade potreby som ich vyťahoval z vlastného „vrecka“. Vo svojej ústnej výpovedi pred GMC
v roku 2007 Pegg objasnil, že ak tieto peniaze boli poskytované zvláštnymi dôverníkmi a boli preto
nimi schválené, potom už on o ich pôvode nepotreboval vedieť nič viac, keďže boli náležite dôklad-
ne preskúmané a schválené. Pretože presne to sa aj udialo, vo vzťahu k Peggovi a etickej komisii
RFH som sa teda správal primerane.

V máji 1997 som už bol unavený z celého tohto fiaska okolo peňazí od LAB a rozhodol som sa
nájsť zdroje niekde inde. V rozhorčení som žiadal hospodárske oddelenie, aby vrátilo LAB tieto pe-
niaze do poslednej penny. Tarhan, hlavný účtovník, o tom napísal správu Zuckermanovi a Blatcho-
vi.82 O 11. hodine však došlo k zmene, bez ktorej by táto kniha asi nikdy nebola napísaná — dejiny
by bez nej mohli byť výrazne iné. Na spodku tejto správy sú Zuckermanovým rukopisom dopísané
slová:

„Prevedené zvláštnym dôverníkom. Sú si vedomí tohto rozpoloženia a možnosti nadmer-
ného čerpania? Preberte to s Martinom Elsem.“

Takže to bolo tak, že grant od LAB, považovaný za príliš veľkú etickú a politickú výzvu, bolo
prijateľné spracovať skrz nejaký účet v správe nemocničnej charity na účely vykonania oprávnené-
ho a etického výskumu. Dekana snáď trápila nejaká nejasná morálna úzkosť, keď (hoci to neskôr
pred GMC pod prísahou poprel) dovolil spustiť tento výskum, zatiaľčo nad týmto počinom zdanlivo
umyl ruky lekárskej fakulty.

Zuckermanova pamäť sa v roku 2007 na GMC ukázala byť vrtkavou, dokonca aj keď narazila na
svojho času zaznamenané skutočnosti. Vo svojej výpovedi sa chytal do jednej starostlivo priprave-
nej pasce za druhou, čo ho vystrašilo natoľko, že nakoniec vyšiel von po svojho vlastného právnika.
V určitom štádiu, keď sa ho spýtali, ako bol grant od LAB prevedený na účet zvláštnych dôverní-
kov, povedal:83

„Prebrali sme to s Dr. Wakefieldom. Povedal, aby sme vrátili peniaze právnikom. Ne-
mám poňatia, prečo sa tak nestalo, ale zastavilo by to celú vec priamo tam a práve vte-
dy. Následne boli tieto peniaze prevedené na účet zvláštnych dôverníkov nemocnice.“

So zjavným odkazom na mňa a mojich spolupracovníkov povedal obžalobe GMC:

„Ak by sa tie peniaze vrátili firme Dawbarns, nič z toho by sa nestalo.“

Táto poznámka je veľavravná: ak by štúdia možno očkovaním poškodených detí, financovaná
peniazmi do LAB, bola úspešne zastavená už v prvopočiatku, predišla by britská vláda pohrome
a honba na čarodejnice zo strany GMC by sa stala bezpredmetnou?
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Zuckermana sa vtedy spýtal môj skúsený právnik Kieran Coonan na správu o prevode toho šeku:

Coonan: „Písmo na spodku tejto strany je Vaše?“

Zuckerman: „Je to moje písmo, áno.“

C: „Vyzerá to ako keby sa preto pristúpilo na schému či dohodu, podľa ktorej boli po-
tom peniaze prevedené na účet zvláštnych dôverníkov nemocnice.“

Z: „Nuž, aby sme to uviedli do súvislostí, stretol som sa s Tarhanom, aby sme to pre-
brali a on ma oboznámil, že peniaze boli prevedené na účet zvláštnych dôverníkov. Po-
vedal mi, že si boli vedomí tohto rozpoloženia a pridal som tiež poznámku, že hoci Tar-
han mal veľké obavy z toho, že Dr. Wakefield minie viac peňazí, všimol som si to a tiež
som poznamenal, že sa to má prebrať s Elsem. Nevedel som o prevode týchto peňazí na
účet zvláštnych dôverníkov, až kým ma na to neupozornil účtovník Tarhan.“

V skutočnosti to bol Zuckerman osobne, kto podpísal prevodný príkaz. K prevodu by nedoš-
lo, nebyť jeho schválenia či podpisu. Vzhľadom k jeho výbušnej nálade počas pojednávania pred
GMC mu môj právnik Kieran Coonan nepredložil tento šek ako dôkaz. O tento výstup v právnic-
kom divadle bolo zhromaždené obecenstvo ukrátené.

Hoci Zuckerman už v roku 1996 vedel o možnej hmotnej zodpovednosti britskej vlády za poško-
denia zdravia očkovaním MMR vakcínou, dozvedel sa to o nejaký čas skôr, než sa táto správa do-
stala ku mne. Dostala sa však ku mne z úplne iného zdroja a z úplne iného dôvodu.



Kapitola 4. Informátor
Informátor (angl.  whistleblower)  [podstatné meno]  Zamestnanec,  bývalý zamestnanec  alebo

člen určitej organizácie, obzvlášť obchodnej spoločnosti alebo vládneho úradu, ktorý hlási priestu-
pok/trestný čin niekomu, kto má moc a predpokladanú ochotu vykonať nápravné opatrenie.

Kirsten Limb bola koncipientkou v právnickej firme Dawbarns. V pondelok 27.IV.1998 mi zavo-
lala z ich kancelárie v Kings Lynn (Norfolk, Anglicko) v stave značného rozrušenia. Deň predtým
cestovala spolu s Barrom do Newcastle upon Tyne, aby sa tam tajne stretli s niekým, kto sám seba
v niekoľkých anonymných telefonátoch do ich kancelárie označil za „informátora“. Nič viac o ňom
pred cestou nevedeli. Newcastle je pekný kus cesty z Norfolku, obzvlášť v nedeľu, keď opravy že-
lezničných tratí a príplatky za prácu nadčas pre zamestnancov železníc dokážu natiahnuť cestu, až
sa zdá, že trvá večne. V presné poludnie sa v kaviarni na 2. nástupišti železničnej stanice v New-
castle stretli s „Georgeom“. „George“ bolo nepravé meno, jediné na označenie jeho totožnosti. Bol
očividne dobre upravený a tiež nepokojný — každým centimetrom štátny úradník. Georgeove výro-
ky, ako ich zaznamenala Kirsten počas ich stretnutia, sú nižšie uvedené šikmým písmom (kurzívou).

George povedal, že koná v mene svojho spolupracovníka, staršieho zdravotníckeho úradníka zo
škótskeho úradu, ktorý je súčasťou vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
(angl. United Kingdom = UK). Očividne aj sám George bol vysoko postaveným štátnym úradní-
kom, aj keď svoje postavenie neuviedol. V skutočnosti boli George a jeho „priateľ“ — zdravotníc-
ky úradník — jednou a tou istou osobou, čo George prezradil na druhom stretnutí, ktoré sa odohralo
o rok neskôr taktiež na železničnej stanici v Newcastle.84

George sa do UK presťahoval z Kanady, kde pracoval ako hlavný poradca pre očkovací program
v provincii Ontario a mal veľa do činenia s programom očkovania MMR vakcínou  (= Measles,
Mumps, Rubella = osýpky, príušnice, ružienka — pozn. prekl.). Bol aktívne najatý do škótskeho úra-
du, hlavne ako poradca pri rodiacej sa britskej politike očkovania MMR vakcínou.

V tom čase bola istá značka MMR vakcíny stiahnutá z kanadského trhu, lebo bola nebezpečná.
Kanada schválila MMR vakcínu s príušnicovým vírusom kmeňa Urabe AM-9 (Trivirix)  v roku
1986.85 Čoskoro bolo zjavné, že táto vakcína spôsobovala neúnosne veľa meningitíd (zápalov moz-
gových blán).86 Georgea pozvali k účasti v britskom Spojenom výbore pre očkovanie a imunizáciu
(angl. Joint Committee on Vaccination and Immunisation = JCVI) ako zástupcu Škótska. V Kanade
zhromaždil rozsiahle údaje o riziku MMR vakcín, preto bol vo výbornom postavení ako poradca
Ministerstva zdravotníctva UK (MZ UK) a obzvlášt Dr. Davida Salisburyho, vrchného stratéga pro-
gramu očkovania MMR vakcínou,87 ohľadne zavádzania MMR vakcín. George tvrdil, že

„… si dával veľký pozor, aby nezverejnil usvedčujúce dôkazy o nebezpečnosti MMR va-
kcíny, ktoré zhromaždil v Kanade…“

84 28.II.1999
85 výrobca: pôvodne Institute Armand-Frappier, Quebec, neskôr SmithKline French-Beecham, dnes GlaxoSmithKline
86 Champagne S, Thomas E: „A case of mumps meningitis: a post-immunization complication?“, Canada  Diseases 

Weekly Report, 1987, 13(35):155–157
87 V životopise Dr. Davida Salisburyho nájdeme v kapitole „osobné úspechy“ okrem iného aj: „Návrh stratégie a im-

plementácia politiky očkovania MMR vakcínou, 1988.“



Georgeove pokusy odovzdať tieto kľúčové údaje členom JCVI však — na jeho veľký údiv —
vyšli navnivoč. George podotkol:

„Kanada používala MMR vakcínu s vírusom príušníc kmeňa Jeryl Lynn88 pred tým, ako
začala používať vakcíny s kmeňom Urabe. Kanada mala dobrý dozorný systém a nebola
nijak zaujatá voči novým vakcínam s kmeňom Urabe. Predsa však po predchádzajúcom
15-ročnom používaní vakcín s kmeňom Jeryl Lynn stiahla vakcíny s kmeňom Urabe už
po 6 mesiacoch, pretože jej dozorný systém odhalil nežiaduce účinky (meningitídu).“

Na MZ UK vyjadrili George a ďalší členovia JCVI svoje

„… hlboké znepokojenie nad tým, že vydávané tlačoviny pre verejnosť označovali MMR
vakcínu za „úplne bezpečnú“, hoci takou celkom zjavne nebola.“

George mal pocit, že

„ … bolo šialenstvom používať očkovaciu látku, ktorá sa v Kanade neosvedčila.“

Tento svoj názor George dôrazne predniesol JCVI koncom jari 1988. Jeho nadriadení v JCVI si
však očividne nedali poradiť.

Keď padlo rozhodnutie zaviesť v UK očkovanie MMR vakcínou, SmithKline French-Beecham
(SKFB), vtedy očividne oslovený britský výrobca očkovacích látok, nemal v UK schválenú žiadnu
MMR vakcínu. V skutočnosti jeho MMR vakcína s kmeňom Urabe, predávaná pod menom Trivirix,
bola z bezpečnostných dôvodov stiahnutá z kanadského trhu v júli 1988, v tom istom mesiaci, keď
tá istá vakcína pod iným menom (Pluserix) bola schválená v UK. Na druhú stranu, Merck Sharp &
Dohme (MSD) mal bezpečnejšiu MMR vakcínu (MMR II) s kmeňom vírusu príušníc Jeryl Lynn,
ktorá sa dlhé roky predávala v USA bez hlásení meningitídy ako jej nežiaduceho účinku.89 Vakcína
od Mercku však bola drahá, lebo — ako to podal George —

„ … potrebovali, aby sa im vrátili náklady.“

George vysvetlil:

„To bol aj dôvod na presadenie uvedenia vakcíny Pluserix na trh, sťaby konkurenta —
aby MSD znížil svoje ceny.“

Iróniou osudu, SmithKline Beecham (SKB) po tom, čo bola vakcína Trivirix stiahnutá z kanad-
ského trhu, pre použitie v UK jednoducho dal tomu istému obsahu nový názov Pluserix, pričom
zjavne nedbal na riziko pre deti.

„… padlo rozhodnutie predávať lacnejšiu MMR vakcínu od britskej spoločnosti Smith-
Kline French Beecham.“

George zdôraznil:

„… v čase keď ohlásili kampaň očkovania MMR vakcínou, Pluserix ešte nebol schvále-
ný na použitie v UK. Jednako však vláda istotne vnútorne oznámila, že sa používať bude
a jeho schvaľovacie konanie prebehlo zrýchleným spôsobom… Skúšky bezpečnosti obiš-
li, aby mohli vakcínu Pluserix čo najskôr schváliť a vo veľkom používať.“

George sa vyjadril:

88 Jeryl Lynn bolo meno dcéry Dr. Mauricea Hillemana, z tela ktorej bol tento kmeň vírusu izolovaný. Hilleman bol 
vedúcim vývoja očkovacích látok v spoločnosti Merck (na Slovensku známej ako MSD = Merck, Sharp & Dohme).

89 Walker MJ: „The Urabe Farrago — A Recent Historical Example of Corporations and Governments Hiding 
Vaccine Damage for the Greater Good“, http://www.whale.to/vaccine/martin-walker-urabe-farrago.pdf
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„… niet najmenších pochybností o tom, že sa to celé uponáhľalo.“90

Bol tu však problém, ako ho vykreslil George:

„… uvedenie MMR vakcíny v UK sa zdržalo 4 mesiace, keďže SmithKline French Bee-
cham sa zdráhal získať v UK schválenie pre svoju MMR vakcínu. Bol si vedomý problé-
mov s bezpečnosťou na základe skúseností z Kanady a obzvlášť z Japonska, pričom sa
veľmi obával hmotnej zodpovednosti za spôsobené škody.“

Kľúč k záhade Zuckermanovho strachu z možných žalôb na britskú vládu (viď kapitolu 3 —
„Dekanova dilema“) môže spočívať v spôsobe, akým sa vláda vysporiadala s obavami tohto brit-
ského výrobcu očkovacích látok. George pokračoval:

„Javí sa to tak, že spoločnosti Smith Kline French Beecham bola zo strany MZ UK
ponúknutá právna beztrestnosť. … Výrobca sa vo svetle problémov v Kanade veľmi obá-
val schválenia svojej MMR vakcíny v UK. Ja i moji spolupracovníci sme mali dojem, že
výrobca bol  veľmi ľstivý a keďže mal svojich právnych poradcov,  požadoval  zrejme
nejakú písomnú dohodu, ktorá ho zbaví zodpovednosti za očkovaním spôsobené škody.“

To sa aj potvrdilo, keď George predostrel túto záležitosť zástupkyni spoločnosti, ktorá sa vtedy
premenovala na SmithKline Beecham (SKB). Odpovedala slovami:

„My dávame imunitu deťom a vláda dáva imunitu nám.“

George to vyhodnotil ako potvrdenie svojej domnienky, že vláda podpísala s SKB dohodu, kto-
rou prevzala hmotnú zodpovednosť za poškodenia zdravia u detí, vyplývajúce s vysoko rizikovej
stratégie použiť vakcínu Pluserix. Daňoví poplatníci sa tak nevedomky stali hmotne zodpovednými
za následky očkovania problémovou vakcínou.

A obavy z hmotnej zodpovednosti za spôsobené škody sa netýkali len SKB. George podotkol, že
otázka právnej zodpovednosti za používanie nebezpečnej vakcíny bola vznesená na JCVI, keďže:

„Členovia výboru si robili starosti zo svojho vlastného právneho postavenia, keď po-
mysleli na varovania, ktoré predniesol George.“

Ako vôbec mohla takáto situácia vzniknúť? George informoval Richarda Barra a Kirsten Limb:

„… JCVI si predstavoval, že je výborom s čisto poradnou úlohou. Konal však nad rá-
mec tohto popisu práce. V JCVI bol malý počet „nekompromisných“ členov, ktorých vô-
bec nezaujímala nebezpečnosť očkovacej látky, a boli to vskutku politické beštie.“

Zdá sa, že činnosť JCVI ovplyvňovali hlavne títo „nekompromisní“ členovia napr. aj ovládaním
prístupu k informáciám. George vysvetlil:

„… kedykoľvek bolo stretnutie JCVI, zápisnica z daného stretnutia bola zverejnená až
po približne 6 mesiacoch.“

Podľa Georgeovho rozprávania dostávali členovia JCVI takéto „značne vylepšené“ zápisnice len
jeden deň pred nasledujúcim stretnutím. Poznámky Kirsten Limb zachytávajú rozruch medzi nie-
ktorými členmi JCVI, vyvolaný spôsobom rozhodovania tohto výboru:

90 Má to najmenej dve časti: Po prvé, podľa zápisnice pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberala zavedením MMR vakcíny
(23.I.1987), boli údaje z USA a Fínska, kde sa používali vakcíny MMR II od Mercku, ktoré obsahovali kmeň vírusu
príušníc Jeryl Lynn, a nie vakcíny s kmeňom Urabe, prijaté sťaby náhradné údaje o bezpečnosti vakcín s kmeňom 
Urabe. Po druhé, britská „skúška“ MMR vakcíny trvala len 3 týždne. Meningitída z MMR vakcíny s kmeňom 
Urabe sa však len zriedkakedy objaví pred 21. dňom od očkovania a môže sa objaviť až 35 dní po očkovaní. Britská
„skúška“ preto očkovaním vyvolanú meningitídu nemohla zistiť.



„Keď George zmienil svoje obavy ohľadne nebezpečnosti MMR vakcíny a upozornil vý-
bor na údaje, ktoré k tomu mal (vrátane lekárskej literatúry, týkajúcej sa Ontaria, na
ktorú narazil), niektorí členovia JCVI vyjadrili obavy a žiadali si viac údajov… Títo
členovia si robili veľké starosti a opakovanie žiadali o opatrnosť a aby boli dodané ďal-
šie údaje. Keďže však zápisnice zo stretnutí boli zverejňované s oneskorením až 6 mesia-
cov, rozhodnutia prijímali tí „nekompromisní“ členovia výboru ešte skôr, než sa k ostat-
ným členom výboru dostali potrebné údaje.“

George trval na tom, že musia jestvovať nejaké neverejné spisy, ktoré to podrobne popisujú. Po-
znamenal k tomu:

„Na týchto stretnutiach sa preberali zmienené obavy, ale opäť: zápisnice z týchto stret-
nutí bagatelizovali tieto obavy.“

George naznačil, že zhromaždil mnoho podstatných spisov, hoci si bol istý tým, že mnohé zo spi-
sov v držbe MZ UK boli protiprávne zničené. Hoci vláda urobila z takéhoto ničenia dôkazov vážny
trestný čin tých štátnych úradníkov, ktorí by sa na niečom takom podieľali, George pripustil, že:

„… v skutočnosti to vláda nedokázala zastaviť.“

George tiež povedal, že ohľadne zmeny kontraindikácií  (okolností, ktoré zabraňujú vykonaniu
danej zdravotnej starostlivosti, v tomto prípade očkovaniu — pozn. prekl.) sa strhla veľká hádka
a niektorí členovia JCVI mali pocit, že milióny britských detí sa stali účastníkmi „jedného veľkého
pokusu.“ Potvrdil, že akonáhle bolo po kľúčových klinických skúškach na deťoch,

„… nasledujúcim rozhodnutím vlády bolo zaviesť očkovanie MMR vakcínou.“

George pokračoval vymenúvaním osôb, ktoré považoval za vinníkov. Lekársky sekretariát JCVI
mal osobitné postavenie. Bol zodpovedný za vypracovanie zápisníc, a tak mal informácie pod kon-
trolou. George popísal istého staršieho člena ako „veľmi zanieteného“ a „mimoriadne arogantného
muža… ktorý sa veľmi snažil dostať vyššie v spoločenskom rebríčku.“ Tieto problémy sa však zjav-
ne netýkali len jednej osoby. George tvrdil, že:

„… v skutočnosti celé prostredie britského verejného zdravotníctva v tom čase hraničilo
s fašizmom.“

George menoval niektorých zamestnancov škótskeho úradu a MZ UK, o ktorých tvrdil, že

„… sú veľmi besní pravičiari. Taká bola toho času povaha týchto úradov.“

George pokračoval varovaním Richarda Barra, Kirsten Limb i mňa, že:

„… niektoré z kľúčových postáv, čo majú prsty v tejto veci, sa nezastavia pred ničím.“

Takže napriek tomu, že George bol prizvaný ako poradca pri zavádzaní MMR vakcíny, jeho od-
borné obavy boli ignorované. Vysoko riziková očkovacia látka Pluserix mala v skutočnosti obsadiť
drvivú väčšinu britského trhu s MMR vakcínami. Vo svetle jej známych rizík by človek očakával,
že sa zavedie ostražitý dozor nad nežiaducimi udalosťami po očkovaní. George i zvyšok škótskeho
výboru silne presadzovali takýto dozor a

„… tlačili na navýšenie prostriedkov, ktoré by umožnilo aktívnejší dozor.“

Aktívny dozor (na rozdiel od pasívneho dozoru, pri ktorom sa očakávajú spontánne hlásenia ne-
žiaducich účinkov od lekárov) znamená predvídavé zisťovanie nežiaducich účinkov aktívnym poža-
dovaním údajov od všeobecných lekárov. George sa snažil zaviesť určitý druh dozorného systému,



ale nedostal na to žiadne peniaze. Podľa Georgea mal peniaze schváliť istý starší člen lekárskeho
sekretariátu, ktorý mal pod palcom milióny britských libier, vyčlenené na zavedenie očkovacieho
programu, nechcel však minúť ani penny na sledovanie bezpečnosti očkovania. George sa naďalej
pokúšal dotlačiť túto osobu k tomu, aby poskytla peniaze na zaistenie primeraného dozoru nad ne-
žiaducimi účinkami, ale napriek jeho opakovanej snahe to bolo zamietnuté.

Zvyšok tohto príbehu bol nevyhnutným opakovaním kanadských, japonských i austrálskych skú-
seností. Keď sa množili hlásenia meningitídy po očkovaní Pluserixom, podľa Georgea

„… nakoniec si aj ostatní členovia JCVI začali uvedomovať, čo sa deje, a začali stupňo-
vať tlak na Dr. Salisburyho, aby sa bližšie pozrel na nežiaduce účinky MMR vakcíny. Dr.
Salisbury dal Laboratórnej službe verejného zdravotníctva (angl. Public Health Labo-
ratory Service = PHLS) v skutočnosti len veľmi malý obnos peňazí, keďže od PHLS
očakával iba dôkaz, že s MMR vakcínou nie sú žiadne problémy. Namiesto toho, ako už
vieme, PHLS problémy zistila.  Celá vec vybuchla počas jedného víkendu a Pluserix
musel byť stiahnutý z trhu. Dr. Salisbury musel v daný víkend v sobotu odletieť do USA
a stretnúť sa tam s vedúcimi pracovníkmi spoločnosti Merck, Sharp & Dohme (MSD).
Išiel tam pokorne poprosiť MSD, aby časť vyrábaných MMR vakcín dodávali aj do UK,
čim by sa zaplátala obrovská diera, vytvorená stiahnutím Pluserixu.“

George mal silný dojem, že v rokoch 1988–1992 sa rozhodne prejavili klinické príznaky problé-
mov s Pluserixom, neboli však zaznamenané. Nebol to len škótsky úrad, kto vyjadroval obavy. Via-
cerí britskí lekári tiež vzniesli námietky. George podotkol, že ako cvičenie bagatelizovania očkova-
ním spôsobených škôd sa jeden starší lekársky člen

„… snažil ubezpečiť svojich spolupracovníkov v JCVI, že zápal mozgu, ktorý mnohé de-
ti dostanú vďaka očkovaniu MMR vakcínou, nezanecháva žiadne trvalé následky a že
akýkoľvek zápal mozgových blán z očkovania bol „aseptický“ (nie bakteriálny), ako ke-
by táto skutočnosť čokoľvek ospravedlňovala.“

George však bol presvedčený, že Pluserix niektorým deťom spôsobil trvalé poškodenia zdravia.
Pred svojou kariérou vo verejnom zdravotníctve bol George

„… detským lekárom, ktorý sa zameriaval na rehabilitácie detí s poškodením mozgu,
takže mal priamu skúsenosť s hrozným rozpoložením, v ktorom sa nachádzali rodičia
detí, poškodených MMR vakcínou.“

Zdalo sa, že zastával

„… vyhranený názor, že by mala jestvovať spravodlivosť pre všetky deti,  poškodené
MMR vakcínou.“

Zjavne sa cítil svojím spôsobom previnilo, pretože

„Namiesto toho, aby sa pokúsil zájsť za niekým z vrcholných predstaviteľov štátnej moci
a všetko to odhalil, vtedy tak neurobil, ale zostal ticho, lebo mal deti na vysokej škole,
a tie potrebovali jeho finančnú podporu.“

George pokračoval:

„… súčasná (labouristická) vláda sľúbila, že sa to zlepší, nanešťastie však zdedila tých
istých štátnych úradníkov,“

ktorí podľa všetkého aj naďalej sledovali tie isté záujmy ako predtým.



Vláda konzervatívcov — v očividnej snahe zabezpečiť pokračovanie vzájomnej ochrany — len
týždeň pred odovzdaním úradu, tesne pred voľbami

„… podpísala svojim štátnym úradníkom 5-ročné pracovné zmluvy, ktoré sa nedali vy-
povedať, keby sa následne niekto pokúsil týchto úradníkov prepustiť. V prípade, že by
konzervatívci prehrali voľby, jediným spôsobom, akým by sa nová vládna strana mohla
zbaviť týchto úradníkov, bolo vyplatiť im obrovské odstupné, po čom by novú vládu ob-
vinili z plytvania verejnými zdrojmi.“

O rok neskôr George zápasil so svojím svedomím. Na druhom stretnutí, ktoré sa opäť odohralo
na železničnej stanici v Newcastle upon Tyne a ktorého som sa už zúčastnil aj ja, hovoril o tých is-
tých veciach a potvrdil všetko, čo uviedol na prvom stretnutí, až na to, že teraz hovoril v prvej oso-
be. Preto Kirsten Limb napísala:

„… to, čo povedal, malo oveľa väčšiu váhu.“

Znovu povedal, že opakovane priamo varoval starších lekárskych členov JCVI pred rizikami
MMR vakcín s kmeňom vírusu príušníc Urabe, čo oni ignorovali. Neskôr som mohol potvrdiť ob-
sah zápiskov Kirsten Limb zo stretnutia s Georgeom. George musel za svoj nesúhlas zaplatiť určitú
cenu. V predmetnom čase, okolo roku 1988, bol v prvej polovici svojich 50. rokov, mal dve deti na
vysokej škole a

„… bol oddaný službe verejnosti a práci, ktorú v jej rámci vykonával.“

Svojou kritikou rozhodnutí JCVI sa dostal do ťažkého postavenia. George mal byť (podľa jeho
vlastných slov) nástupcom Dr. Kennetha Calmana v Škótsku po odchode Calmana do Londýna, kde
sa tento stal novým hlavným hygienikom UK. Kvôli svojej kritike sa však na Calmanovo miesto
nedostal. George však prikladal väčšiu vážnosť tomu, že podpísal dohodu o mlčanlivosti podľa zá-
kona o úradnom tajomstve (angl. Official Secrets Act), čo mu zakazovalo brať si domov kópie úrad-
ných spisov. Obával sa, že ak sa zistí, že porušil tento zákon, pravdepodobne pôjde za mreže. Vo
svojich zápiskoch zo stretnutia si Kirsten Limb poznamenala:

„Počas jeho služby ako štátneho úradníka bol očividne nešťastný, zápasil so svojou po-
vinnosťou voči rodine na jednej strane a so svojou úzkosťou ohľadne bezpečnosti oč-
kovania na strane druhej.“

Inde poznamenala:

„Je to zjavne nešťastný muž, ktorého omína jeho svedomie a ktorý je zhrozený z dôsled-
kov toho, čo vykonal.“

Celkom pochopiteľne sa obával o svoju vlastnú bezpečnosť. Keď sme sa s ním spojili neskôr,
povedal, že nechce byť „ďalším Davidom Kellym.“ Dr. David Kelly pracoval ako vedec pre Minis-
terstvo obrany UK a (ako sa mnohí domnievajú) bol zavraždený, lebo sa vyhrážal zverejním údajov
o tom, že Irak nevlastnil žiadne zbrane hromadného ničenia.91

Takže tam, v kaviarni na železničnej stanici na ďalekom severe Anglicka, bol niekto, kto kedysi
bol jedným z najvyšších zdravotníckych úradníkov Škótska a kto nás oboznámil s postojmi niekto-
rých popredných predstaviteľov zdravotníctva UK k bezpečnosti a zdraviu detí. Uviedol, že je pri-
pravený poskytnúť podrobné vyjadrenie. Nikto nemal ani najmenšie pochybnosti o tom, že hovorí

91 Goslett M: „David Kelly post mortem to be kept secret for 70 years as doctors accuse Lord Hutton of concealing 
vital information“, 25.I.2010, http://www.dailymail.co.uk/news/article-1245599/David-Kelly-post-mortem-kept-
secret-70-years-doctors-accuse-Lord-Hutton-concealing-vital-information.html
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pravdu. Nepochybovali sme veľmi ani o tom, že mu budú veriť, keby predstúpil pred súd alebo par-
lamentný vyšetrovací výbor — napriek všetkým pokusom zdiskreditovať ho. Keď prekročil Rubi-
kon (učinil vážne rozhodnutie — pozn. prekl.), oznámil nám, že nemá veľký zmysel držať jeho to-
tožnosť v úplnom utajení. Kirsten Limb usúdila, že na človeka, ktorý by mal presne vedieť, kým
bol, pôsobí dosť uvoľnene. Georgeovo skutočné meno je Dr. Alistair Thores. Žije v Edinburghu
v Škótsku. Bolo by dobre, keby si radšej skôr než neskôr uvedomil, že informátor je v oveľa väč-
šom bezpečí, akonáhle svoje informácie vo verejnom záujme zverejní. Keby videl film „The Insi-
der“ (1999, réžia: Michael Mann, hrajú: Al Pacino, Russell Crowe ai.; insider = človek zvnútra
nejakej spoločnosti/úradu/spolku — pozn. prekl.), vedel by, že informácie sú nebezpečné len dovte-
dy, dokým ste jediným človekom, ktorý ich vie.

Je toho ešte oveľa viac, čo by sa dalo napísať o príbehu MMR vakcín s kmeňom vírusu príušníc
Urabe. Túto kapitolu som obmedzil na stav môjho poznania z rokov 1996–1997, keďže to bolo čias-
točne aj pochopenie, sprostredkované Georgeovými vyjadreniami, čo ma podnecovalo k boju za oč-
kovaciu politiku, v ktorej bude bezpečnosť na prvom mieste. Tento príbeh poukazuje na veľa pro-
blémov vnútri britského očkovacieho politbyra (užší výkonný orgán vedenia Komunistickej strany,
zrejme narážka na diktátorské spôsoby tých, čo určovali britskú očkovaciu politiku — pozn. prekl.):
neúmerný vplyv niekoľko málo jedincov, očividné manipulovanie informácií a prístupu k nim a na-
dovšetko: umiestnenie bezpečnosti očkovania v rebríčku hodnôt tých, ktorí sú poverení ochranou
našich detí. Na príhode s kmeňom vírusu príušníc Urabe sa tieto problémy ukazujú v jasných far-
bách. Uprednostnila sa nebezpečná očkovacia látka pred radou odborníka. Deti sa stali pokusnými
králikmi. Očividne došlo k viacerým skratom v snahe urýchliť schvaľovanie tejto očkovacej látky.
Napriek varovaniam prebiehalo sledovanie nežiaducich udalostí po očkovaní len na najnižšej mož-
nej úrovni, spôsobom „keď sa nepozrieme, tak neuvidíme.“ Britské štúdie bezpečnosti očkovania
trvali len 3 týždne, zatiaľčo Kanaďania hlásili, že v mnohých prípadoch nezačala očkovaním vyvo-
laná meningitída skôr než po troch týždňoch.90

Výrobcovia očkovacích látok a členovia JCVI mali oprávnený strach, že ponesú hmotnú zodpo-
vednosť za očkovaním spôsobené škody a SKB zrejme dostal od vlády Jej Veličenstva paušálnu
amnestiu. Potvrdila to aj zápisnica zo stretnutia JCVI 7.V.1993, v ktorej sa píše, že

„… SKB naďalej predáva MMR vakcíny s kmeňom Urabe bez hmotnej zodpovednosti.“

Táto očkovacia látka sa ukázala byť nebezpečnou pre deti v UK, rovnako ako nebola bezpečná
pre iné deti po celom svete. Ňou spôsobené trvalé poškodenia zdravia sa popierali a stále sa popie-
rajú. Po rokoch Dr. Salisbury poprel, že by mal akúkoľvek vedomosť o tejto beztrestnosti92 SKB,
napriek skutočnosti, že zápisnice zo stretnutí JCVI sú jednoznačné a v úplnom súlade s Georgeovou
osobnou skúsenosťou. Túto vec zjavne treba objasniť a mám podozrenie, že istí ľudia majú značný
strach z jej verejného vyšetrovania.

Naďalej zostáva záhadou otázka vlastnej ceny rôznych MMR vakcín. Ako poznamenal Martin
Walker vo svojom článku „The Urabe Farrago“,89 zápisnice zo stretnutí JCVI i všetky ostatné do-
stupné údaje tvrdia, že očkovacia látka MMR II bola 3x–4x drahšia než Pluserix, avšak novšie spisy
uvádzajú za MMR II cenu najprv (keď bola MMR II prvýkrát uvedená na trh) 1 ₤ (britská libra),

92 Salisbury popiera, že by vedel o beztrestnosti pre ľubovoľného výrobcu MMR vakcín: „Ako už bolo povedané ne-
spočetnekrát povedané, výrobcovia MMR vakcín nedostali nijakú imunitu/beztrestnosť.“
e-mail David Salisbury => Clifford Miller, 13.IX.2006



neskôr až do 2 ₤, zatiaľčo dohoda o dodávke Pluserixu uvádza cenu 3,80 ₤ bez dane. Bola takáto
vysoká cena vyjednaná ako súčasť tejto dohody?

V roku 1997, keď som sa snažil upozorniť členov JCVI na moje obavy ohľadne nebezpečnosti
MMR vakcín, tí istí lekári v zákulisí pracovali na protichodnom pláne. Dr. Hull z JCVI upozornil
Zuckermana na moju spoluprácu s Barrom. Možno to skúšal na Zuckermana s nejestvujúcim vlád-
nym vyšetrovacím výborom a neskôr sa snažil spochybniť Walker-Smithovu klinickú starostlivosť
o deti, ako aj súvisiaci výskum, šírením zavádzajúcich tvrdení o nich.93 Je len náhodou, že Hull bol
aj členom toho JCVI, ktorý bol zodpovedný za odporúčanie použiť MMR vakcínu Pluserix?

Zuckerman sa snažil zabrániť pilotnej štúdii LAB (Legal Aid Board = Rada pre právnu pomoc)
na základe „konfliktu záujmov“, ale nedal mi vedieť, že týmto konfliktom je skutočnosť, že to je
vlastne britská vláda, kto bol (a pravdepodobne stále je) hmotne zodpovedný za poškodenia zdravia,
spôsobené MMR vakcínou od SKB.94

Priepasť medzi mojím a Salisburyho (vedúceho očkovacieho programu UK) vnímaním bezpeč-
nosti MMR vakcíny si môžeme názorne ukázať na príklade jedného zo záverečných odstavcov jeho
prehlásenia pre právnikov GMC (General Medical Council = Všeobecná lekárska rada):95

„Nie je ľahké vyčísliť, koľko peňazí minulo MZ UK na vysporiadanie sa s týmito obava-
mi verejnosti z rizík MMR vakcíny. Na komunikačné iniciatívy, ktorých účelom bolo ob-
noviť dôveru verejnosti i odborníkov vo  vakcínu s takým ukážkovým bezpečnostným
profilom, sa vynaložili obrovské prostriedky.“

Dve z troch MMR vakcín, zavedených v UK v roku 1988, boli v roku 1992 z bezpečnostných
dôvodov stiahnuté z trhu. Toto má byť „ukážkový bezpečnostný profil“? Spomínané „obrovské pro-
striedky“ mohli byť minuté oveľa účelnejšie.

93 list Hull => Zuckerman, 6.VII.1998 o prezentácii pre MRC: „Keďže tieto deti nemajú žiadne známky chronického 
zápalového ochorenia čriev,“ čo nie je pravda.

94 dnes GlaxoSmithKline (GSK)
95 spor GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch; Prehlásenie Dr. Davida Salisburyho, 20.IX.2006, str. 29, ods. 150



Kapitola 5. Etika a dav
Informovaný súhlas je kľúčovým prvkom základov, na ktorých spočíva etická lekárska prax. Po-

skytovanie poctivého zhodnotenia rizík a prínosov ľubovoľného lekárskeho zákroku pacientom, ro-
dičom či opatrovníkom si od lekára vyžaduje, aby bol v rámci svojich možností čo najviac „infor-
movaný“.96

Keď som po obvinení z porušenia lekárskej etiky pri vyšetrovaní detí, popísaných v štúdii zve-
rejnenej v roku 1998 v časopise The Lancet, a po obvinení z nezodpovedného strašenia nebezpeč-
nosťou MMR vakcíny (angl. Measles Mumps Rubella = proti osýpkam, príušniciam a ružienke) se-
del v súdnej sieni Všeobecnej lekárskej rady (angl. General Medical Council = GMC), počúval som
naliehavú výpoveď Dr. Davida Salisburyho, riaditeľa odboru očkovania pri Ministerstve zdravotníc-
tva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (angl. United Kingdom = UK). Vtedy
som si uvedomil, že musím napísať túto stručnú úvahu. Týka sa plošnej očkovacej kampane, v kto-
rej sa použila pokusná kombinovaná očkovacia látka — proti osýpkam a ružienke (angl. Measles,
Rubella = MR) — na zaočkovanie približne 8 miliónov britských školákov97 počas mesiaca novem-
bra 1994. Táto očkovacia kampaň bola ospravedlnená matematicky predpovedanou epidémiou osý-
pok. Zásadnými architektmi tejto kampane boli Salisbury a jeho nadriadený Dr. Kenneth Calman,
hlavný hygienik UK. Rodičia boli mohutnou zastrašujúcou reklamnou kampaňou,98 ktorá hrozila až
50 úmrtiami na osýpky, donútení dať svoje deti preočkovať.

Očkovacie látky so zložkou proti osýpkam (angl. Measles Containing Vaccines = MCV) majú
dobre preukázané nežiaduce účinky. Jedným z nich je anafylaxia. Pod anafylaxiou sa rozumie prud-
ká a možno závažná alergická reakcia, ktorá postihuje súčasne celý rad rôznych oblastí tela. Závaž-
né anafylaktické reakcie môžu byť smrteľné a verejnosť dobre vie o úmrtiach detí, alergických na
arašidy, po neúmyselnom požití arašidov. Hoci mnoho ľudí pociťuje príznaky alergie len ako mier-
nu nepríjemnosť, malá časť alergických ľudí je náchylná na reakcie, ktoré môžu viesť k šoku (silné-
mu poklesu krvného tlaku), ba dokonca až k smrti.

Anafylaxiu často vyvolávajú látky (alergény), ktoré sa vpichnú (ako napr. MCV) alebo zjedia,
vďaka čomu sa dostanú do krvného riečišťa. Môže nastať výbušná reakcia, ktorá postihne pokožku,
pľúca, nos, hrdlo a tráviacu sústavu. Aj keď vážne anafylaktické reakcie môžu nastať do niekoľkých
sekúnd až minút od styku s alergénom a môžu rýchlo skončiť smrťou, ak sa neliečia, mnohé reakcie
možno zastaviť okamžitou lekárskou pomocou.

Anafylaxia je pravdepodobnejšia a závažnejšia pri druhom a ďalšom styku s alergénom, keďže
imunitný systém bol prvým stykom s alergénom naladený tak, že pri ďalšom styku je schopný rea-
govať ráznejšie.

Najlepším a najbezpečnejším spôsobom vysporiadania sa s anafylaxiou je:

1. byť plne informovaný o tomto riziku, tzn. byť si vedomý, že nežiaducim účinkom vystave-
nia sa alergénu môže byť anafylaxia;

96 Wakefield AJ, Blaxill M, Haley B, Ryland A, Hollenbeck D, Johnson J, Moody J, Stott C: „Response to Dr. Ari 
Brown and the Immunization Action Coalition“, Medical Veritas, 2009, 6:1907–1924

97 Cutts FT: „Revaccination against measles and rubella“, BMJ, 1996, 312(7031):589–590
98 zápisnica zo stretnutia JCVI 5.V.1995, 6.5 odstavec 2. Správa HEA o očkovacej kampani proti osýpkam/ružienke:

HEA (Health Education Authority = Úrad pre zdravotnícke vzdelávanie) uznal názor, že použitá televízna reklama 
bola trochu zastrašujúca a že niektorí ľudia nedostali dostatok informácií o možných nežiaducich účinkoch vakcíny.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2350416/pdf/bmj00532-0005.pdf
http://www.whale.to/vaccine/dr-ari-brown-response.pdf
http://www.whale.to/vaccine/dr-ari-brown-response.pdf


2. vyhnúť sa styku s obťažujúcim alergénom, ak mi daný alergén už v minulosti spôsobil aler-
gické reakcie;

3. mať okamžitý prístup k liečbe, ako napr. epinefrín (adrenalín), pre prípad takejto reakcie.

Ako som už vysvetlil, anafylaxia je známym nežiaducim účinkom MCV a možno s úplnou is-
totou predpovedať, že ako následok očkovacej kampane nastanú nejaké prípady anafylaxie. Preto
bolo dôležité, aby pri plánovaní tejto pokusnej hromadnej očkovacej kampane odbor očkovania Mi-
nisterstva zdravotníctva UK (MZ UK) plne vyhodnotil príslušnú lekársku literatúru, na základe kto-
rej by primerane odhadol výšku rizika anafylaxie, a rozhodol sa, ako s ním vysporiada. Rozsiahle
zhodnotenie tejto literatúry bolo nutným predpokladom presného a etického varovania rodičov a de-
tí pred týmto rizikom a vyhodnotenia pomeru prínosu a rizika tejto očkovacej stratégie. Neurobiť
tak by bolo neetické. V snahe pomôcť pri takomto odhade rizika hlásili lekári z New Yorku v roku
1992 svoje skúsenosti s 5 prípadmi potenciálne život ohrozujúcej anafylaxie na 2.789 preočkovaní
MMR vakcínou. Tieto reakcie boli zastavené včasným a pravdepodobne život zachraňujúcim poda-
ním epinefrínu (adrenalínu) alebo difenhydramínu.99 MMR vakcína bola spoločným menovateľom
medzi vakcínami, ktoré dostali dotknuté osoby. Dôležité je, že týmito osobami boli deti v školskom
veku,  z  ktorých tri  mali  8,  8  resp.  9  rokov.  Preto  podľa prevažujúceho očkovacieho kalendára
v USA dostali predtým najmenej jednu MCV.

Bez okamžitej liečby by táto reakcia, ktorá nastala u 1 z 558 detí, očkovaných MCV, mohla veľ-
mi ľahko skončiť smrťou. Údaje z New Yorku ukazujú, že anafylaxia je pravdepodobnejšia a závaž-
nejšia u starších detí, ktoré boli predtým očkované MCV, čiže presne tých deti, na ktoré sa zamerala
britská kampaň na preočkovanie proti osýpkam a ružienke.97 V UK to znamenalo až 14.337 mož-
ných prípadov potenciálne život ohrozujúcich následkov očkovania počas tejto kampane.

Lenže rodičia neboli varovaní.

V informačnom letáku, ktorý pripravilo MZ UK a na základe ktorého dávali rodičia svoj súhlas
s očkovaním, nebola o anafylaxii vôbec žiadna zmienka.100

Aby to bolo ešte horšie, ten istý leták tvrdil, že po druhej dávke sa očakávajú nežiaduce účinky
s nižšou pravdepodobnosťou než po prvej dávke.101 Nie som si vedomý akýchkoľvek dôkazov, že
anafylaxia je  menej  pravdepodobná alebo menej závažná po opakovanom styku s alergénom.102

Údaje z New Yorku, týkajúce sa preočkovania MCV, naznačujú pravý opak.

Očkovacia kampaň proti osýpkam a ružienke prebiehala skôr v školách než v ambulanciách leká-
rov. Napriek tomu dostali rodinní lekári a zdravotné sestry od Salisburyho odboru očkovania MZ
UK zvlášť informačný leták. Tento leták potvrdil, že očkovanie bude prebiehať na školách a že vše-
obecní lekári nedostanú dodávky MR vakcín skôr, než skončí očkovacia kampaň na školách.

V tomto letáku pre lekárov sa v kapitole „Contraindications to MR immunisation“ („Kontrain-
dikácie očkovania proti osýpkam a ružienke“) jasne píše, že deti, ktoré v minulosti mali anafylaktic-

99 Kalet A, Berger DK, Bateman WB, Dubitsky J, Covitz K: „Allergic reactions to MMR vaccine“, Pediatrics, 1992, 
89(1):168–169

100 zápisnica zo stretnutia JCVI 3.XI.1995. V kapitole 10.1, odstavec 2, je uvedené, že anafylaxia nebola v letáku pre 
rodičov vôbec zmienená.

101 „Measles. Why every child in school needs to be protected from measles this autumn“, 1994, Health Education 
Authority/Department of Health

102 s výnimkou určitých desenzitizačných postupov pod dohľadom odborníkov



ké reakcie na očkovanie proti osýpkam alebo ružienke, by nemali byť očkované MR vakcínou.103

(kontraindikácia = prekážka, ktorá bráni vykonaniu daného lekárskeho zákroku — pozn. prekl.)

S jednoznačným poznaním, že k anafylaxii dôjde (a došlo),104 a vo svetle zverejnených údajov,
že môže nastať pomerne často a že je potenciálne smrteľná, ak sa okamžite nelieči, mali nepochyb-
ne byť dostupné (a známe všetkým zúčastneným) liečebné prostriedky na anafylaxiu všade tam, kde
sa vykonávalo očkovanie. Neboli však dostupné, prinajmenšom nie na škole, kam chodili moje deti,
ani na školách kam chodili deti rodičov, ktorých som sa na to pýtal.

Možno sa nikdy nedozvieme, čo sa vlastne stalo. Podľa mňa tu panuje stav úmyselnej nevedo-
mosti. Napriek tomu, že MR vakcína sa nikdy predtým nepoužívala, napriek tomu, že UK nemalo
žiadne skúsenosti s hromadnými očkovacími kampaňami, a napriek zverejneným rizikám potenciál-
ne život ohrozujúcej reakcie nebol zavedený aktívny dozor, aby sa zistil skutočný výskyt nežiadu-
cich účinkov počas tejto očkovacej kampane. Napriek spoliehaniu sa na chybový systém pasívneho
dozoru — t.j. na spontánne hlásenia podozrení na nežiaduce účinky lekármi — bola táto očkovacia
kampaň spojená s vysokým počtom hlásených nežiaducich účinkov. Tie však pravdepodobne ne-
predstavovali ani 10% skutočného počtu nežiaducich účinkov MCV a súdiac podľa skúseností CDC
(U.S. Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre potláčanie a prevenciu chorôb
v USA; pôvodne Communicable Disease Center = Stredisko pre prenosné choroby v USA; používa
sa naďalej skratka pôvodného (nie súčasného) názvu tohto úradu — pozn. prekl.) to bolo ešte o po-
znanie menej než 10%.105

O spontánne hlásených prípadoch anafylaxie v rámci tejto očkovacej kampane uvádza zápisnica
zo stretnutia Spojeného výboru pre očkovanie a imunizáciu (angl. Joint Committee on Vaccination
and Immunisation = JCVI) z 5.V.1995,106 že

„… niekoľko prípadov bolo vážnych alebo život ohrozujúcich.“

Tým sa potvrdzuje skutočnosť, že niektorí rodičia nič netušiac ohrozili životy svojich detí, preto-
že im o takomto riziku nikto nikdy nič nepovedal. Princíp informovaného súhlasu sa tu zjavne neu-
platnil. Niektoré z týchto nežiaducich účinkov bolo nutné liečiť podaním adrenalínu, niekedy aj via-
cerých dávok.

V článku, ktorý vyzdvihuje hodnotu tejto očkovacej kampane,97 napísala Dr. Felicity Cutts, že po
MMR vakcíne nastáva anafylaxia len v 1 z 20.000 prípadov (tzn. po MR vakcíne sa v UK očakáva-
lo spolu 400 prípadov). To je určite podhodnotené číslo, pretože jej údaje sa takmer výlučne zakla-
dajú na nedostatočných spôsoboch dozoru a aj to po očkovaní 1. dávkou MMR vakcíny u ročných
detí. Pozorovanie Adiny Kalet a kol., že anafylaxia nastáva u 1 z 558 detí v školskom veku, potvr-
dzuje skutočnosť, že toto riziko je pravdepodobne podstatne vyššie u starších detí po druhej dávke.

Je nemysliteľné, aby tí, čo písali informačný leták pre rodičov, jednoducho zabudli na anafyla-
xiu, o čom svedčia aj údaje, poskytnuté rodinným lekárom. Bolo by nedbalosťou autorov letáku, ke-
by si pred spustením kampane nepreštudovali všetku príslušnú literatúru. Keby sa pokúsili presved-
čiť rodičov o prínose očkovacej kampane proti osýpkam a ružienke hrozbou 50 možných úmrtí na

103 „Measles and Rubella Immunization Campaign“, PL CMO(94)12/PL CMO(94)15, 27.IX.1994, str. 4
104 zápisnica zo stretnutia JCVI, 27.I.1995, kapitola 6.7, odstavec 2
105 Rosenthal S, Chen R: „The reporting sensitivities of two passive surveillance systems for vaccine adverse events“, 

Am J Public Health, 1995, 85(12):1706–1709
106 zápisnica zo stretnutia JCVI, 5.V.1995, kapitola 6.7

http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.85.12.1706


osýpky a eticky by varovali rodičov o možnosti až 14.337 úmrtí na anafylaxiu po podaní MR vakcí-
ny, odsúdilo by to túto kampaň na neodvratný neúspech. Podľa mňa boli rodičia silnou reklamnou
kampaňou úmyselne zastrašení, aby dali svoje deti preočkovať pokusnou očkovacou látkou v neod-
skúšanej stratégii hromadného očkovania. Výbornou otázkou je, či nevarovať rodičov o riziku ana-
fylaxie bolo alebo nebolo úmyselným rozhodnutím.

Pri rôznych príležitostiach som písal Salisburymu i Calmanovi v snahe upozorniť ich na moje
obavy z nežiaducich imunitných účinkov MCV, obzvlášť v prípade preočkovania, hlavne vo vzťahu
k zápalovému ochoreniu čriev. V tom čase som nevedel o probléme anafylaxie, ale v zásade je to
podobné. Hľadal som akékoľvek dôkazy o testovaní bezpečnosti ľubovoľnej politiky preočkovania
MCV, ale nepodarilo sa mi nájsť nič. V rámci tohto hľadania som sa spojil s Dr. Brith Christenson,
ktorá bola jedným z tvorcov švédskeho očkovacieho programu. Systematické preočkovanie MMR
vakcínou začalo vo Švédsku v roku 1982.107 Spýtal som sa jej na jej odborné poznatky o štúdiách
bezpečnosti 2-dávkovej očkovacej schémy MMR vakcíny. Odpovedala:108

„Musím sa otvorene priznať, že dosť dobre nerozumiem, čo máte na mysli otázkou, či
boli vypracované nejaké štúdie bezpečnosti 2-dávkovej schémy očkovania proti osýp-
kam. Sledovali sme 12-ročné deti, ktorým sme vzorky krvi odobrali pred očkovaním i 2
mesiace po očkovaní. To je určitá forma štúdie bezpečnosti.“

Meranie protilátok v krvi po preočkovaní 12-ročných detí rozhodne nie je vôbec žiadnou formou
štúdie bezpečnosti. Koncentrácia protilátok v krvi 2 mesiace po očkovaní je meradlom krátkodobej
účinnosti očkovania. Dr. Christenson mi neskôr v telefonickom rozhovore potvrdila, že vo Švédsku
neboli vykonané nijaké štúdie bezpečnosti 2-dávkovej očkovacej schémy, ako aj že nevie o žiad-
nych takých štúdiách vykonaných kdekoľvek inde, čo ma utvrdzuje v tom, že táto politika v UK
mala povahu pokusu. Napriek tomu, že táto očkovacia kampaň proti osýpkam a ružienke bola hro-
madným pokusom na ľuďoch, niet najmenšieho náznaku toho, že by sa jej tvorcovia snažili získať
povolenie etickej komisie, a už vôbec nie, že by také povolenie aj dostali.

Kde sa umiestnila táto záležitosť v tejto veľkolepej mozaike porušení etiky? GMC ma uznala
vinným z toho, že som nemal povolenie etickej komisie na odber vzoriek krvi mojich vlastných detí
a niekoľkých ich priateľov na narodeninovom večierku môjho syna s plným a informovaným sú-
hlasom týchto detí a ich rodičov. Tieto vzorky krvi som odobral na porovnanie so vzorkami krvi
autistických detí. Odobral ich zdravotník s príslušnou kvalifikáciou za štandardných dezinfekčných
opatrení. Deti na oplátku dostali v prepočte niečo málo cez 7 dolárov. Celé to prebehlo bez nehody
a bez sťažností. Nemal som na to schválenie etickej komisie, čo — uznávam — bola hlúpa chyba,
celkom isto to však nebolo neetické. Naproti tomu očkovacia kampaň proti osýpkam a ružienke vy-
kazovala na rôznych úrovniach viacero etických prešľapov, ale ako najšokujúcejšie zo všetkých mi
pripadá neoboznámenie rodičov s hrozbou vážnych nežiaducich účinkov — čím im bolo upreté zá-
kladné právo na informovaný súhlas pri rozhodovaní o zdraví ich dieťaťa. To úplne zatieňuje spo-
mínaný narodeninový večierok a z palcových titulkov správ po skončení disciplinárneho konania
GMC o mojej údajnej „bezcitnej bezohľadnosti“ to činí vyslovený výsmech.

107 Böttiger M, Christenson B, Romanus V, Taranger J, Strandell A: „Swedish experience of two dose vaccination 
programme aiming at eliminating measles, mumps, and rubella“, British Medical Journal (Clinical Research Ed.), 
1987, 295(6608):1264–1267

108 list Dr. Brith Christenson => Dr. Andrew J. Wakefield, zmienený aj v článku
Wakefield AJ, Montgomery SM: „Measles, mumps, rubella vaccine: through a glass, darkly“, Adverse Drug 
Reactions and Toxicological Reviews, 2000, 19(4):265–283



Kapitola 6. Dekanova tlačová konferencia
V zime 1997 bol náš článok o rade prípadov (angl. case series) prijatý na zverejnenie v časopise

The Lancet. S ohľadom na určitú predbežnú publicitu a roztáčajúcu sa aféru obzvlášť okolo problé-
mov s očkovaním sa dalo čakať, že tento článok pritiahne značný záujem oznamovacích prostried-
kov (médií).

Od svojho vymenovania za dekana vnímal Zuckerman pozornosť oznamovacích prostriedkov
ako priaznivú vec pre lekársku fakultu, ktorá na niekoľko rokov uviazla v akademickej nude. Aby
prilákal pozornosť novinárov k lekárskej fakulte, zriadil tlačový odbor, v ktorom boli ľudia ako
z fakulty, tak aj z nemocnice a tiež hovorkyňa lekárskej fakulty Phillipa Hutchinson.

Ako dekan a riaditeľ tlačového odboru sa Zuckerman rozhodol zvolať tlačovú konferenciu k zve-
rejneniu nášho článku deň pred dňom vydania príslušného čísla časopisu Lancet. Aj keď toto roz-
hodnutie ovplyvnila tlačová konferencia z roku 1995 o Crohnovej chorobe a očkovaní proti osýp-
kam ako jej možnej príčine, Zuckerman a Phillipa Hutchinson neskôr vyjadrovali presne opačné ná-
zory na vyznenie tejto prototypovej tlačovej konferencie.

Z pomyslenia na tlačovú konferenciu som mal tak-trochu úzkosť. V tom čase som už preskúmal
otázku bezpečnosti MMR vakcín (angl. Measles, Mumps, Rubella = proti osýpkam, príušniciam a
ružienke — pozn. prekl.) veľmi podrobne. Preštudoval som si všetku zverejnenú vedeckú literatúru
o štúdiach bezpečnosti očkovania vakcínou proti osýpkam a MMR vakcínou. Bolo to nevyhnutné
urobiť jednak ako súčasť vyšetrovania toho, čo uvádzali rodičia dotknutých detí, jednak aby som
mohol vyjadriť pochybnosti o bezpečnosti MMR vakcíny s čistým svedomím. Osobne vzaté, bol
som zdesený z toho, že som to nepreskúmal skôr, než som dal zaočkovať svoje dve staršie deti. Cel-
kovo vzaté, bolo jasné, že štúdie bezpečnosti očkovania boli úplne nedostatočné. Informátor „Geor-
ge“ mal vážne obavy z postoja mnohých svojich kolegov z verejného zdravotníctva k otázke bez-
pečnosti očkovania. Vynútené stiahnutie MMR vakcín, ktoré boli vyhlasované za úplne bezpečné,
bolo vysvedčením za ich zlyhania. Vo svetle svojich obáv z nadchádzajúcej publicity som 5 týždňov
pred zverejnením nášho článku napísal svojim kolegom o mojom postoji ohľadne stanoviska k oč-
kovaniu MMR vakcínou:109

Re: MMR a autistická enteropatia:110 nadchádzajúca publicita

Po prvé, náš článok bol oficiálne prijatý na zverejnenie v časopise The Lancet po pár
menších úpravách. Budúci týždeň nám pošlú predbežnú podobu článku. Každému zo
spoluautorov dám po jednej kópii.

Mal som pocit, že v ústrety bezprostrednej publicite našej práce je dôležité, aby som ob-
jasnil môj postoj. Musíme zjavne zvážiť naše názory ešte pred vydaním nášho článku,
keďže sa blíži tlačová konferencia a ďalšie styky s tlačou, ktoré sú už teraz neodvratné.
Možno máme na niektoré otázky nesúhlasné názory,  ale nemyslím si,  že by toto bol
problém, akonáhle si to vyjasníme. Ak môžeme navzájom uznať a rešpektovať postoje
toho druhého, tak tu nebude žiadna nejednoznačnosť. Rozmýšľal som o tomto probléme
takmer nepretržite ostatných 5 rokov, najprv vo vzťahu k zápalovým ochoreniam čriev,
neskôr vo vzťahu k autistickej enteropatii, a pokúsil som sa to v ďalšom texte načrtnúť
ako návrh na podrobnejšiu diskusiu.

109 list Andrew J. Wakefield => John Walker-Smith, prof. Arie Zuckerman, prof. Roy Pounder, Dr. Simon Murch, Dr. 
Mike Thomson, Dr. Mark Berelowitz, 12.I.1998

110 ochorenie čriev



Navyše k našej vlastnej práci a práci iných je môj názor založený aj na podrobnom pre-
skúmaní všetkých štúdií bezpečnosti vakcín proti osýpkam, MR a MMR vakcín a preoč-
kovacích politík. Zostavil som z toho správu, ktorá má okolo 250 strán a ktorú vám rád
poskytnem na preštudovanie. Stručne zhrnuté: tieto štúdie bezpečnosti sú prudko nedos-
tatočné. Zdá sa, že len odrážajú postupné nepreukázané predpoklady o bezpečnosti va-
kcíny proti osýpkam, MMR vakcíny a nakoniec 2-dávkovej očkovacej schémy, pričom
každý predpoklad potenciálne zahŕňa nebezpečenstvá predpokladu predchádzajúceho.

Vo svetle vyššie uvedeného, ak sa niekto opýta na môj názor, nemôžem odobriť ďalšie
používanie polyvalentnej111 MMR vakcíny. Nemám pochybnosti o potrebe ďalšieho oč-
kovania monovalentnými112 vakcínami a budem podporovať ich používanie, až kým sa
neobjasní, či vírus osýpok má alebo nemá súvis s chronickým zápalovým ochorením
čriev. Domnievam sa, že v roku 1998 uvidíme údaje, ktoré preukážu spojitosť týchto
ochorení s vírusom osýpok, a to jednak z našej vlastnej práce, jednak z USA. Odporú-
čam odklad očkovania proti osýpkam u detí s IBD v rodine.113

Paradoxne, pokusy udržať dôveru v bezpečnosť MMR vakcíny citovaním údajov z do-
zorného systému, ktorý sa všeobecne považuje za nedostatočný, a zmietnuť zo stola tvr-
denia rodičov o súvislosti MMR vakcíny s ochorením ich dieťaťa bez poriadneho pre-
skúmania, porušiac pritom najzákladnejšie pravidlá klinickej medicíny, je neprípustné.
Zlyhanie regulačných úradov, ktoré si nerobia svoju prácu v prípade bezpečnosti MMR
vakcíny, vytvorilo nestabilnú situáciu, ktorá ohrozuje očkovanie ako také.

Keď sú tvrdenia rodičov len tak zmetené zo stola …114 budú frustrovaní, zatrpknutí a ne-
dôverčiví. Takto rebelujúci rodičia potom vytvárajú svojpomocné skupiny ako AIA alebo
JABS. Mnohí členovia týchto skupín sú pritom dobrí rečníci a sú sčítaní. Ich hnev rastie
s pribúdajúcimi prípadmi a pre ich úzkosť nemá nikto pochopenie. Nakoniec lekári, ako
sme my, vnímajú určitý vzorec tejto choroby a jej spojitosť s MMR vakcínou, ktorá sa
stáva očividnou. Keď tieto údaje predstavíme verejnosti, mnohí rodičia vybuchnú hne-
vom, tlač bude mať o čom písať a očkovací domček z karát sa zrúti do prachu zeme.

Určite dôjde k strate dôvery v regulačné úrady a zníži sa ochota očkovať, čo bude ná-
ročná a nebezpečná situácia.  Vôbec nepochybujem o tom, že zodpovednosť za tento
vratký stav neleží na našich pleciach ale na pleciach tvorcov tejto očkovacej politiky,
tzn. JCVI115 a MZ UK.116 Oni začali s postojom, že MMR vakcína je bezpečná a že aká-
koľvek zmena tejto politiky po tvrdeniach o nežiaducich účinkoch sa musí postaviť proti
tomuto postoju. Ich východiskový bod bol zlý a zlým aj zostáva. Akýkoľvek medikament,
a obzvlášť ten, čo pozostáva z 3 živých vírusov, treba považovať za nebezpečný, pokým
sa nepreukáže opak. To sa však nikdy nepreukázalo a preto všetky hlásenia nežiaducich
účinkov treba podrobne vyšetriť. Oni si však nesplnili túto povinnosť.

V snahe odvrátiť pád tohto domčeka z karát budem silne odporúčať používanie mono-
valentných vakcín namiesto  polyvalentných. To neohrozí deti zvýšením rizika divokej
nákazy a môže to znížiť riziko zjavnej synergie medzi očkovacími vírusmi,  ktoré Dr.
Scott Montgomery vyhodnotil ako rizikový faktor zápalového ochorenia čriev a ktoré
veľmi dobre môžu byť aj rizikovým faktorom autizmu u detí, ktoré práve vyšetrujeme.

Pochopím, keď nebudete môcť (alebo budete mať pocit, že nebude môcť) podporiť tento
postoj a budem to úplne rešpektovať. Cením si vaše názory a vaše priateľstvo.

111 polyvalentná = niekoľko-zložková, tzn. určená na ochranu pred niekoľkými pôvodcami chorôb naraz
112 monovalentná = jedno-zložková, tzn. určená na ochranu pred jedným jediným pôvodcom choroby
113 IBD = inflammatory bowel disease = zápalové ochorenie čriev
114 mená boli z právnych dôvodov vymazané
115 JCVI = Joint Committee on Vaccination and Immunisation = Spojeného výboru pre očkovanie a imunizáciu
116 MZ UK = Ministerstvo zdravotníctva UK; UK = United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland = Spojené 

kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska



Zuckerman dostal kópiu tohto listu. Môj postoj k MMR vakcíne bol krištáľovo čistý a dôvody
pre tento môj postoj som predložil. Zuckerman 22.I.1998 odpovedal:

Ďakujem, že ste mi poslal kópiu Vášho listu z 15.I.1998, adresovaného Vašim starším
kolegom, v ktorom uvádzate svoj postoj k MMR vakcíne a Vaše rôzne štúdie… Pokúsim
sa o pár nasledovných poznámok z hľadiska mojej odbornosti ako virológa so značnými
skúsenosťami s vývojom a hodnotením vakcín. Podporujete ďalšie používanie monova-
lentných vakcín a píšete, že nemáte pochybnosti o ich prínose. Nakoľko viem, oznamo-
vacie prostriedky toto tvrdenie neuverejnili… Vo Vašom vlastnom záujme i v záujme de-
tí, je nevyhnutné, aby ste jasne vyjadril svoju podporu pre monovalentné vakcíny.

Z mne neznámych dôvodov Zuckerman neposkytol právnikom Všeobecnej lekárskej rady (angl.
General Medical Council = GMC) počas prípravy disciplinárneho konania proti mne ani môj pô-
vodný list, ani svoju odpoveď naň.

Doslovný prepis vypočúvania GMC je lekciou, ako chytiť rybu bez prílišného ohýbania udice.
Počas krížového výsluchu uviedol môj skúsený právnik Kieran Coonan Zuckermana do okolností
tejto tlačovej konferencie:

Coonan: „V Slobodnej kráľovskej nemocnici (angl. Royal Free Hospital = RFH) bolo
svojho  druhu  tradíciou  usporadúvať  tlačové  konferencie.  Jedna  taká  sa  konala  po
zverejnení článku Dr. Wakefielda v roku 1995.“

Zuckerman: „To je pravda.“

Coonan: „To znamená po zverejnení článku o Crohnovej chorobe.“

Zuckerman: „To je pravda.“

Coonan: „To sa ukázalo ako úspešný postup a zjavne sa to chápalo ako prínos pre
lekársku fakultu.“

Zuckerman: „Je mi ľúto, ale nie. Vôbec to škole neprospelo, pretože výsledkom tej tla-
čovej konferencie bol takmer dramatický pokles zaočkovanosti proti osýpkam, keďže vi-
na bola pripísaná očkovacej látke proti osýpkam. Pre tlač to, samozrejme, bol veľmi
vzrušujúci príbeh. Nebola to ukážková tlačová konferencia a máme dôvod ľutovať, že sa
to takto zvrtlo… Nebola to ukážková tlačová konferencia, bola to hotová pohroma.“

Hovorkyňa školy Phillipa Hutchinson však vo svojom prehlásení pre GMC vykreslila úplne iný
obrázok:

„Spomínam si, ako bol náš team potešený kvalitou pokrytia témy, keďže dokázal spro-
stredkovať zložitosti vedy a podať vyvážený pohľad na vec. Kvôli tomu, že prvá tlačová
konferencia bola úspešná, ako aj kvôli obrovskej predbežnej publicite, padlo rozhodnu-
tie usporiadať ďalšiu tlačovú konferenciu. Bol to dekan (Zuckerman), kto rozhodol o us-
poriadaní ďalšej tlačovej konferencie.“

S odkazom na tlačovú konferenciu z roku 1995 sa Coonan pri krížovom výsluchu spýtal Zucker-
mana neodbytnú otázku:

Coonan: „Keď to bolo z Vášho uhla pohľadu také zlé, prečo ste dovolil usporiadať tla-
čovú konferenciu aj v roku 1998?“

Zuckerman: „Nie je to otázka môjho povolenia. Lekárska fakulta i fakultná nemocnica
majú spoločný tlačový odbor. Ja som ako dekan lekárskej fakulty jednoducho predsedal
tomuto výboru. Tlačový odbor sa zhodol na tom, že tieto zmeny v črevách autistických
detí, tieto chorobné zmeny, boli dôležitým významným novým zistením. Spolu so zvyš-



kom tlačového odboru som sa zhodol na tom, že by to malo byť predmetom tlačovej
konferencie z dvoch dôvodov: Vedeli sme, že časopis The Lancet vydá tlačovú správu,
a mali sme pocit,  že je dôležité, aby boli tieto chorobné zmeny (a nič viac než tieto
chorobné zmeny) predstavené na tlačovej konferencii, aby sme sa uistili, že tlač pochopí
význam týchto chorobných zmien, ale nič, čo by sa týkalo očkovania proti osýpkam.“

V skutočnosti bolo výsadou Zuckermana ako riaditeľa lekárskej fakulty i tlačového odboru roz-
hodnúť, či sa bude alebo nebude konať tlačová konferencia. V tomto prípade rozhodol, že tlačová
konferencia bude tou vhodnou cestou vpred. Jeho tvrdenie o úmysle časopisu The Lancet vydať tla-
čovú správu bolo mylné. V skutočnosti The Lancet nevydal žiadnu tlačovú správu o našom článku
v čase jeho vydania a šéfredaktor časopisu The Lancet — Richard Horton — povedal GMC, že ani
nemali v úmysle niečo také urobiť.

Kľúčové a najdôležitejšie je, že nikdy, v žiadnom štádiu nejestvoval žiadny plán, smernica, po-
žiadavka či dohoda, že na tejto tlačovej konferencii nebude zmienky o očkovaní a obmedzíme sa
len na chorobné zmeny, tzn. črevné ochorenie u autistických detí. Niet vôbec žiadneho písomného
dôkazu na podporu takéhoto tvrdenia, ale mnoho takých, ktoré ho vyvracajú. Prehlásenie Phillipy
Hutchinson nám umožní nazrieť do dekanovho duševného rozpoloženia v predmetnom čase:117

„Účelom tlačovej konferencie bolo… zabezpečiť, aby sa verejnosť dozvedela, že v názo-
re na MMR vakcínu sa autori článku rôznia. Javilo sa mi to tak, že autori boli zajedno
ohľadne vedeckých zistení (ochorenie čriev), ale nie ohľadne širších dopadov (na oč-
kovanie). Dekan chcel vzbudiť takýto dojem… Pamätám si, že jeho najväčšou starosťou
bolo objasniť, že autori článku z časopisu The Lancet majú rôzne názory. Ďalej chcel
zabezpečiť, aby si novinári uvedomili, že lekárska fakulta plne podporuje vládnu politi-
ku v oblasti očkovania.“

Spomienky Phillipy Hutchinson sa zhodovali s mojimi. Hoci som nebol členom tlačového odbo-
ru, mal som príkaz riadiť sa jeho pokynmi. Dekanova závažná výpoveď, že na tejto tlačovej konfe-
rencii nemalo byť „nič, čo by sa týkalo očkovania proti osýpkam“, bola vykročením nesprávnou no-
hou. Coonan ďalej tlačil na Zuckermana ohľadne jeho pohnútok usporiadať tlačovú konferenciu:

Coonan: „Chcel by som Vám naznačiť dve veci: Predovšetkým, v roku 1998 ste dychtil
po usporiadaní tlačovej konferencie.“

Zuckerman: „Nie.“

Coonan: „Kvôli tomu, ako dobre dopadla predchádzajúca tlačová konferencia.“

Zuckerman: „Nie.“

Coonan: „Pretože ste si myslel, že to vylepší… teda že zistenia, uverejnené v roku 1998
v časopise The Lancet, vylepšia obraz lekárskej fakulty.“

Zuckerman: „Pri najlepšej vôli, moja odpoveď na všetky tieto tvrdenia je: Rozhodne
nie! Môj postoj bol hájiť dobré meno lekárskej fakulty, pošramotené chybným výsku-
mom.  Kedykoľvek  som šiel  do  Ženevy  do  Svetovej  zdravotníckej  organizácie  (angl.
World Health Organization = WHO), vyhadzovali mi na oči, prečo sa lekárska fakulta
a obzvlášť ja ako jej dekan, ako riaditeľ jedného z laboratórií WHO, nepostavil(a) proti
a nezastavila túto publicitu, ktorá poškodzovala dobré meno našej fakulty. Rozhodne to
nevylepšovalo dobré meno lekárskej fakulky, ako uvádzate, je to naopak. Nesmierne to
lekárskej fakulte škodilo.“

117 svedecká výpoveď Phillipy Hutchinson pre Field Fisher Waterhouse, 18.IX.2006



Dekan bol očividne pod značným politickým tlakom. Jeho výpoveď plynule prešla do tohto vy-
hlásenia, v ktorom sa spomínal aj „chybný výskum“, ktorý však nebol predmetom otázky. Coonan
pritlačil:

Coonan: „Je mi ľúto, že to musím povedať, ale Vaše spomienky a prerozprávanie týchto
udalostí sú neprimerané a nepresné.“

Zuckerman: „Toto rozhodne odmietam. Takéto vyhlásenie ma poburuje. Skutočne ma to
poburuje. Pán predseda, rozhodne namietam a odmietam to.“

Zuckerman protestoval u predsedu výboru GMC Dr. Kumara, keď sa Coonan — miesto toho,
aby položil otázku, — takto vyslovil na Zuckermanovu adresu. Predseda to zamietol. Zuckermanov
protest vlastne viedol k tomu, že ho Dr. Kumar pokarhal, a vtedy Zuckerman pohrozil, že si dovedie
vlastného právneho zástupcu.

Po krátkej diskusii Coonan zmenil tému na spravodajské video. Ako predseda tlačového odboru
dal Zuckerman vyrobiť spravodajské video na rozoslanie oznamovacím prostriedkom, ktoré preja-
via záujem o vec. Toto video malo obsahovať rozhovory s rôznymi autormi článku z časopisu The
Lancet,  zábery z nemocnice a rozhovor s rodičmi jedného z dotknutých detí,  ktoré boli liečené
v RFH. Vo svojej výpovedi spomenula Phillipa Hutchinson, že na spodku tlačovej správy, schvá-
lenej Zuckermanom, pod nadpisom „Poznámky pre redaktorov“ bola veta: „môžeme poskytnúť fa-
rebnú fotografiu dieťaťa pri očkovaní a spravodajské video.“ Človek by sa logicky mohol opýtať,
prečo dekan schválil poskytovanie obrázku dieťaťa pri očkovaní, keď táto ošemetná záležitosť (oč-
kovanie) bola ním osobne vycenzurovaná.

Porovnaním nepoužitého materiálu118 a Zuckermanovej svedeckej výpovede zistíme, ako sa Zuc-
kermanove odpovede v priebehu času menili. 7.VIII.2006 mu jeden z právnikov GMC z Field Fi-
sher Waterhouse (FFW) predhodil:119

„Jeden z našich svedkov nám povedal, že ste sa rozhodol sprostredkovať tlači spravo-
dajské video o práci Dr. Wakefielda ešte pred touto tlačovou konferenciou. Prečo ste si
myslel, že takéto spravodajské video bolo namieste?“

Zuckerman úplne poprel, že by vopred vedel o nejakom spravodajskom videu. Tvrdil, že ho vi-
del až po tlačovej konferencii, že ho „úplne odsúdil“ a trval na tom, že požiadal Phillipu Hutchin-
son, aby zastavila ďalšie poskytovanie tohto spravodajského videa tlači.

Coonan vytiahol otázku tohto spravodajského videa pred GMC, čím Zuckermana trpezlivo vie-
dol vpred cez bludisko protirečení a bezvýznamností.

Coonan: „Bolo natočené nejaké spravodajské video, všakže?“

Zuckerman: „Myslím, že otázku natočenia videa sme určite preberali a niet žiadnych
pochybností, že som s tým súhlasil.“

Keďže Zuckerman v auguste 2006 povedal, že o žiadnom videu vopred nevedel, v roku 2007 si
protirečil, keď povedal, že „niet žiadnych pochybností“, že s výrobou videa „súhlasil.“

Coonan prešiel k obsahu videa:

Coonan: „Hovoríte, že o obsahu tohto videa ste pred tlačovou konferenciou nevedel?“

118 informácie, ktoré sa obžaloba rozhodla nepoužiť ako dôkazy
119 zápis zo stretnutia od právnikov GMC, 7.VIII.2006, otázky na str. 2 a 3, odpovede na str. 3



Zuckerman: „Nie. Ako hovorím, vedel som len, že nejaké bude po tlačovej konferencii
a tiež som videl nadpisy, ktoré sa mali použiť… Keď som videl pod-nadpisy, — a niekto-
ré z nich som upravoval, — hovorkyňa nemocnice mi napísala, že to nie sú konečné
pod-nadpisy, pretože presné znenie sa ešte môže zmeniť. Na moje zdesenie sa ich znenie
zmenilo. Keď som videl to video po tlačovej konferencii, nariadil som Phillipe Hutchin-
son, aby toto video nešírila, pretože neodrážalo ani obsah tlačovej konferencie, ani ob-
sah článku z časopisu The Lancet. Nanešťastie mi však povedala, že to video už bolo
zverejnené pred touto tlačovou konferenciou, čo ma prekvapilo.“

Zuckerman tvrdil  vo svojej  výpovedi,  že  bol  prekvapený obsahom tohto videa a  že nevedel
o tom, že ho vytvorila nezávislá spoločnosť a nie oddelenie zdravotníckych ilustrácií lekárskej fa-
kulty. Phillipa Hutchinson však naproti tomu povedala:

„Predpokladám, že dekan si bol vedomý rôznych štádií výroby a že videl návrh scenára
pred dokončením videa. Pamätám sa, ako sa živo zaujímal o jeho prípravu. Keďže toto
spravodajské video platila lekárska fakulta, predpokladám, že dekan schválil pokyny
pre Campaign Productions (výrobcu videa) a musel schváliť náklady na výrobu.“

Phillipa Hutchinson pokračovala:

„Nespomínam si, že by mi dekan zakázal šíriť toto video… Nie som schopná spomenúť
si, či som s dekanom preberala podrobnosti, ale môžem rozhodne povedať, že dekan
javil živý záujem o prípravu tohto videa, tlačovej správy a tlačovej konferencie. Nespo-
mínam si, že by bol dekan prekvapený v čase, keď bolo toto video vyrobené a tlačová
správa vydaná. Nespomínam si ani, že by mi dekan povedal, že nie je spokojný s tým,
ako to bolo pripravené.“

Zuckerman sa odchýlil od témy a rozoberal, kto vyrobil toto video. Coonan musel vyvinúť určitý
tlak, aby ho vrátil späť k téme.

Coonan: „Urobme si v tom poriadok. Teraz ma nezaujíma, kto vyrobil to video.“

Zuckerman: „Ale mňa áno.“

Coonan: „Chápem, že Vás áno. Ale prepáčte, ja tu kladiem otázky. Ak sa potrebujete
zmieniť o iných záležitostiach, môžete sa s nimi vysporiadať v krížovom výsluchu. Ro-
zumieme si? Taký je postup. Teraz sa len snažím zistiť, do akej miery ste si bol vedomý
obsahu tohto spravodajského videa ešte pred tlačovou konferenciou.“

Zuckerman: „Vedel som o pod-nadpisoch, nie o obsahu. A tiež mi bolo povedané, že
pod-nadpisy sa ešte môžu zmeniť.“

Coonan: „Poslali Vám scenár spravodajského videa ešte pred tlačovou konferenciou?“

Zuckerman: „Nie.“

Coonan ukázal Zuckermanovi jemu adresovanú správu od Phillipy Hutchinson, zaradenú v ne-
použitom materiáli, tzn. medzi informáciami, ktoré žaloba — zo zrejmých dôvodov — nepoužila
ako dôkaz:

Coonan: „Požiadal som Vás, aby ste sa na toto pozrel, pretože keď som sa Vás pýtal, či
Vám poslali kópiu scenára tohto spravodajského videa, povedal ste, že neposlali.“

Správa s dátumom 28.I.1998 bola o tom, že prepis rozhovorov z tohto videa má byť preposlaný
dekanovi. Je tam rukou dopísaná poznámka v odtlačku pečiatky s dátumom prijatia: „prediskutovať
28.I. prosím vrátiť Phillipe“ s Zuckermanovými iniciálkami.



Zuckerman uviazol v Coonanovej dobre nastraženej sieti. Potom prišiel kľúčový dôkaz ohľadne
môjho postoja k MMR vakcíne:

Coonan: „Prof. Zuckerman, chcel by som sa, prosím, vrátiť k prípravám na túto tlačo-
vú konferenciu. Keď sa vás na to pýtali vo Field Fisher Waterhouse v septembri minulé-
ho roka, povedal ste im, že ste nevedel, že Dr. Wakefield navrhoval použitie monovalent-
ných vakcín namiesto MMR vakcíny.“

Zuckerman: „To je pravda.“

Coonan: „Naozaj? Nevedel ste to?“

Zuckerman: „Vedel som, že zastáva takýto názor. Vedel som, že táto tlačová konferen-
cia sa má obmedziť len na chorobné zmeny v črevách. Otázka očkovania sa nemala pre-
berať. Ubezpečil ma o tom prof. Pounder, Dr. Wakefield a list z 15.I.1998, v ktorom
prof. Pounder ubezpečuje hlavného hygienika, že táto tlačová konferencia sa obmedzí
len na chorobné zmeny v črevách a preto sa na nej otázka monovalentných, polyvalent-
ných či akýchkoľvek iných očkovacích látok nebude preberať, budú sa preberať len tie
chorobné zmeny v črevách.“

Roy Pounder, môj nadriadený, písal hlavnému hygienikovi 2x. Prvýkrát mu 9.I.1998 ponúkol, že
mu pošle kópiu nášho článku ešte pred jeho zverejnením, čo bolo v súlade s predchádzajúcou zod-
povednou snahou o informovanie jeho úradu. Druhý list, datovaný 18.I.1998, obsahoval predbežnú
podobu nášho článku a upozornil hlavného hygienika, že niektorí členovia nášho teamu pravdepo-
dobne budú odporúčať samostatné očkovacie látky. Naznačoval mu tým, že by bolo dobré mať po
ruke dosť samostatných vakcín, aby sa uspokojil zvýšený dopyt po nich. Ani v jednom z Poundero-
vých listov nebol čo i len náznak ubezpečovania o obmedzení tlačovej konferencie len na diskusiu
o ochorení čriev u autistických detí, ako tvrdil Zuckerman. Podobne neprebehla žiadna taká disku-
sia medzi mnou a Zuckermanom. Coonan pokračoval:

Coonan: „Obsahoval nejaký materiál, ktorý Vám ukázali, že Dr. Wakefield v súlade so
scenárom hovorí, že monovalentné, samostatné očkovacie látky sú bezpečnejšie než po-
lyvalentné?“

Zuckerman vyzval Coonana, aby predložil nejaký doklad na podporu tohto postoja. Ale Coonan
zabrzdil, aby túto chvíľu ešte o niečo natiahol.

Coonan: „Chcem sa Vás len opýtať: Viete si spomenúť, či ste pred touto tlačovou kon-
ferenciou vedel o postoji Dr. Wakefielda k otázke poly- vs. mono-valentných vakcín?“

Zuckerman: „Áno, samozrejme. Vedel som a už som to povedal. Rád by som to vysvet-
lil. V korešpondencii medzi mnou a Dr. Wakefieldom ma Dr. Wakefield ubezpečil, že dô-
veruje polyvalentným vakcínam.“

Takže podľa Zuckermana prebehla nejaká korešpondencia — prekvapivo nezaradená do spisu,
ktorý poslal GMC, — v ktorej som ho ubezpečil o mojej dôvere v MMR vakcínu. Coonan mu uká-
zal našu korešpondenciu s poznámkou „keďže ste to spomenul…“ Sallie Smith, staršia právnička
obžaloby, namietla, že Zuckerman potrebuje nejaký čas na to, aby si prezrel doklady, ktoré práve
„buchli pred neho po vyše 11 rokoch.“ Coonan vyzval Zuckermana, aby si doprial toľko času, koľ-
ko len bude potrebovať. Zuckerman vyhlásil ešte skôr, než dostal tento list do rúk: „Viem, aká bude
moja odpoveď, len si potrebujem pozrieť tento list, ktorý nebol v mojom spise.“ Zuckerman mal —
ako nejaký indiánsky šaman, ktorý z vnútorností predpovedá počasie na dlho dopredu, — priprave-
nú odpoveď na list, ktorý ešte nemal v ruke, ktorý nebol v jeho spise a ktorý podľa všetkého nečítal



11  rokov.  Coonan  mu predložil  môj  list  Walker-Smithovi,  ktorého  kópiu  dostal  aj  Zuckerman
a v ktorom píšem o svojom postoji k MMR vakcíne, ako aj Zuckermanovu odpoveď.

Coonan: „Táto korešpondencia vo výsledku odráža, všakže, — a toto sú moje slová,
môžete s nimi nesúhlasiť a pokojne tak urobte, ak chcete — polarizáciu názorov, ktorá
v tom čase vyvstala? Je to tak? Len hľadám tie správne slová na zhrnutie týchto dvoch
postojov, ktoré vidíme v týchto dvoch listoch.“

Zuckerman: „Vyjadruje postoj Dr. Wakefielda. Áno, rozhodne.“

Coonan: „Vidíte 4. odstavec v liste prof. Walker-Smithovi, ktorý Vám bol zaslaný v kó-
pii, vidíte začiatok odstavca? Píše sa tam: ‚Vo svetle vyššie uvedeného, ak sa niekto
opýta na môj názor, nemôžem odobriť ďalšie používanie polyvalentnej MMR vakcíny.
Nemám pochybnosti o potrebe ďalšieho očkovania  monovalentnými vakcínami a bu-
dem podporovať ich používanie, až kým sa neobjasní, či vírus osýpok má alebo nemá
súvis s chronickým zápalovým ochorením čriev.‘

V priebehu Vašej výpovede ste, myslím, pred pár minútami — pred tým, ako ste si pre-
čítal túto korešpondenciu — povedal tejto porote, že Dr. Wakefield Vás ubezpečil o svo-
jej dôvere v polyvalentné očkovacie látky. V skutočnosti to však neurobil, všakže?“

Zuckerman: „Tak to vyzerá, ale v rozhovoroch, ktoré som s Dr. Wakefieldom viedol, ma
ubezpečoval o troch veciach: že  polyvalentné vakcíny sú užitočné, že jeho názory na
monovalentné vakcíny, ktoré boli dobre známe a diskutované s novinármi v roku 1997,
nehovoriac o roku 1998, boli dobre známe, a ubezpečil ma, že otázka očkovania sa na
tejto tlačovej konferencii nebude preberať.“

Zuckerman povedal GMC, že mal odo mňa list, v ktorom ho  „ubezpečujem, že mám dôveru
v polyvalentné vakcíny.“ Nič také som mu nenapísal, práve naopak! Táto korešpondencia dokazuje,
že som zdôrazňoval, že v MMR vakcínu žiadnu dôveru nemám. Zuckerman teraz chcel, aby porota
uverila, že moje ubezpečenia boli vo vzájomných rozhovoroch, v ktorých sa môj postoj dramaticky
zmenil. Opäť: žiadne také rozhovory sa neodohrali. Coonan to predhodil Zuckermanovi:

Coonan: „Prof. Zuckerman, musím Vám naznačiť, že takéto ubezpečenia Vám Dr. Wa-
kefield v januári 1998 nedal, pretože to je presný opak toho, čo hovorí 4. odstavec,
všakže? ‚… ak sa niekto opýta na môj názor, nemôžem odobriť ďalšie používanie poly-
valentnej MMR vakcíny.‘“

Zuckerman: „Myslím, že túto otázku by ste mal adresovať Dr. Wakefieldovi, ktorý ju
bude musieť zodpovedať pod prísahou.“

Coonan: „Práve idem naznačiť — a uspokojím sa pre súčasné účely s naznačením, —
že Vaše spomienky sú mylné.“

Zuckerman: „Musím nesúhlasiť s tým, čo naznačujete.“

Keď sa Zuckermana pýtali na jeho odpoveď na môj list a obzvlášť na slovo „monovalentná“,
ktoré použil vo vete „Podporujete ďalšie používanie monovalentných vakcín a píšete, že nemáte po-
chybnosti o ich prínose,“ tvrdil v rozhovore s FFW v roku 2006 a opäť pod prísahou v priamej vý-
povedi pred porotou GMC, že urobil preklep. Vraj chcel namiesto toho použiť slovo „polyvalent-
ná“ (MMR). V skutočnosti však keď použil slovo „monovalentná“, odpovedal priamo na túto vetu
z môjho listu: „Nemám pochybnosti o potrebe ďalšieho očkovania monovalentnými vakcínami a bu-
dem podporovať ich používanie.“ Zuckerman musel v tom istom liste urobiť údajný preklep dva-
krát, keď v poslednom odstavci zopakoval:  „Vo Vašom vlastnom záujme i v záujme detí, je nevy-
hnutné, aby ste jasne vyjadril svoju podporu pre monovalentné vakcíny.“ Keď Coonan pritlačil Zuc-



kermana k múru odkazom na Pounderov list hlavnému hygienikovi, Zuckerman vybuchol. Coonan
sa snažil pýtať, ale Zuckerman mu nedovolil dokončiť otázku.

Coonan: „Každopádne, keď vieme, čo bolo prinajmenšom v tomto Wakefieldovom liste,
a keď vieme, čo bolo v liste prof. Poundera, na ktorý sa odvolávate, v liste hlavnému hy-
gienikovi…“

Zuckerman: „Nie, nie. Nevidel som tento list. List, ktorý som videl, bol ten, kde hovoril
o monovalentných vakcínach. Novšie som videl len internet. O tomto liste nemám žiad-
nu vedomosť. Odvolal som sa na list, v ktorom ubezpečil hlavného hygienika, že nebude
reč o ničom inom než o chorobných zmenách čriev. Ten list je v nejakom spise.“

Coonan sa znovu pokúsil opýtať, ale Zuckerman mu okamžite skočil do reči.

Coonan: „Toto je list prof. Poundera …“

Zuckerman: „Hlavnému hygienikovi. To je druhý list, ktorý som nevidel, kým som si ho
neprečítal na internetovej stránke pána Deera.“

V tejto chvíli začal byť Coonan netrpezlivý z Zuckermanovej pretvárky.

Coonan: „Odložíme to teraz nabok, lebo mám obavy o Vaše duševné rozpoloženie.“

Zuckerman: „Moje duševné rozpoloženie?“

Coonan: „Áno.“

Zuckerman: „Jeminenko! Považujem to za značne urážlivé. Čo tým chcete naznačiť?“

Zatiaľčo Coonan mal na mysli to, čo si Zuckerman skutočne myslel v roku 1997, Coonanova
zmienka o Zuckermanovom „duševnom rozpoložení“ spôsobila, že Zuckerman stratil rozum. Jeho
schopnosť urážať sa nemožno zachytiť na jednej strane. Coonan pritlačil:

Coonan: „Faktom je, že keď vieme, čo ste vedel, z tejto korešpondencie, z tejto výmeny
listov medzi Dr. Wakefieldom a prof. Walker-Smithom a z Vašej odpovede, nezabránil ste
konaniu tej tlačovej konferencie.“

Zuckerman: „Nie. Mal som to urobiť, ale bol som ubezpečený, že táto otázka sa nebude
preberať. Takže tak to je.“

Coonan: „Na tej tlačovej konferencii, chcel by som Vám naznačiť, že v určitom štádiu
sa istý novinár opýtal — a teraz to len zhrniem, nepoviem to doslovne, — ako sa majú
rodičia postaviť k MMR vakcíne a Vy ste presmeroval tohto novinára na Dr. Wakefielda,
aby na túto otázku odpovedal on.“

Zuckerman: „Presmeroval som tú otázku na Dr. Wakefielda, aby ju zodpovedal, áno.“

Coonan: „Keď Dr. Wakefield odpovedal, vysvetlil ste zhromaždeným novinárom zákla-
dy teórie Dr. Wakefielda, konkrétne že imunitný systém sa musí popasovať s kombiná-
ciou troch očkovacích látok. To bola jeho teória.“

Zuckerman: „Spomínam si, že sa stalo toto: Novinár sa spýtal túto otázku. Určite som
ju presmeroval na Dr. Wakefielda, aby ju zodpovedal on. Keď odpovedal tak, ako som to
nečakal… Dôvod, prečo som presmeroval túto otázku — a dovoľte mi opísať Vám moje
vtedajšie  duševné rozpoloženie — bol  nasledovný:  Samostatné očkovacie látky proti
osýpkam neboli v UK dostupné, nepoužívali sa v UK a nepoužívali sa ani v žiadnej
západnej krajine, ani v USA, ani v Kanade. Vedel som, že Dr. Wakefield má malé deti.
Preto bolo zrejmé, že jeho deti boli chránené MMR vakcínou a očakával som, že povie:
‚Áno, očkoval som svoje deti MMR vakcínou‘. Keď odpovedal, ako odpovedal, okamžite



som tú otázku presmeroval na Dr. Simona Murcha, ktorý bol pediatrom. Úplne to zamie-
tol a povedal, že plne dôveruje MMR vakcíne, rovnako ako ja. Takže tak to bolo. Pokým
mi neukážete to video, naozaj si nespomeniem čo sa doslovne povedalo, ale takéto bolo
moje duševné rozpoloženie — aby som použil Váš výraz — ktoré bolo za tým.“

Video z tlačovej konferencie sa pritom na výsluchu GMC prehrávalo. Len veľmi málo (ak vô-
bec) pripomínalo Zuckermanove spomienky na jeho „duševné rozpoloženie“. Na videu bola zachy-
tená nevyhnutná otázka, ako sa majú rodičia postaviť k očkovaniu, položená po tom, ako Zucker-
manova tlačová konferencia prešla do voľného kladenia otázok a odpovedania na ne. Zuckerman
v roku 2006 povedal FFW, že moje vyjadrenie o rozdelení MMR vakcíny „bolo nehorázne.“ Prav-
dou je, že Zuckerman vedel niekoľko týždňov vopred, aký presne mám názor na MMR vakcínu.
Podľa Phillipy Hutchinson Zuckerman chcel, aby táto tlačová konferencia verne odrážala rôznosť
názorov na MMR vakcínu, a ako povedala vo svojej svedeckej výpovedi, „On rozhodoval, kto bude
hovoriť a kedy.“ Ak mal naozaj také obavy, aké predostrel GMC, mohol zabrániť konaniu tlačovej
konferencie, nedovoliť mi zúčastniť sa jej alebo — ako poslednú možnosť — presmerovať túto
otázku na niekoho iného, kto naďalej podporoval MMR vakcínu. Nič z toho však neurobil. Požiadal
ma, aby som odpovedal na otázku toho novinára. Urobil som tak presne podľa môjho vopred ozná-
meného presvedčenia a zmýšľania.

Zuckerman pred GMC vyjadril prekvapenie, ktoré cítil, lebo „samostatné očkovacie látky proti
osýpkam neboli v UK dostupné“. To ale nie je pravda — boli dostupné. Zuckerman nemal žiadny
dôvod domnievať sa, že moje deti boli očkované MMR vakcínou. A rozhodne nemožno povedať, že
by „okamžite presmeroval túto otázku na Dr. Simona Murcha“, ako sa vyjadril. Namiesto toho s po-
kojnou autoritou muža, ktorý predtým pred právnikmi GMC označil sám seba za „popredného viro-
lóga v klinickej virológii v celosvetovom meradle,“ podal vysvetlenie hodnoverného podkladu pre
moje obavy.

Zuckerman v skutočnosti na tejto tlačovej konferencii povedal:

„Mohol by som sa, prosím, pokúsiť odpovedať na túto otázku dôkladnejšie? MMR vak-
cína sa skladá z troch živých oslabených kmeňov vírusov. Inými slovami: podávame de-
ťom tri oslabené očkovacie kmene proti osýpkam, príušniciam a ružienke. Kombináciu
3 rôznych vírusov… je teoreticky možné, že imunitný systém bude čeliť 3 rozdielnym ví-
rusom, a to je, myslím, opodstatnenie odporúčania Dr. Wakefielda, aby sa tieto očkova-
cie látky podávali samostatne, a samozrejme, pred zavedením MMR vakcíny boli do-
stupné ako monovalentné vakcíny.“ [Zvyšok záznamu je nezrozumiteľný.]

Po krátkom prerušení zo strany poslucháčov a po prehlásení o tom, aké bezpečné je očkovanie,
pokračoval:

„Jedno možné vysvetlenie je, že vo veku 1 roka imunitný systém ešte nie je plne vyvinu-
tý. Preto keď má čeliť trom živým vírusovým, živým oslabeným kmeňom, môžu nastať
nežiaduce účinky.“

Podporil môj postoj! Až neskôr sa opýtal Murcha na jeho názor. Murch miesto toho, aby podľa
Zuckermanových slov „úplne … zamietol“ myšlienku, že MMR vakcína je spojená s týmto novým
syndrómom, v skutočnosti potvrdil možnosť, že z dôvodu slabo fungujúceho imunitného systému
niektoré deti „môžu mať ťažkosti zvládať vírusy.“



Pri prezeraní tohto videa z tlačovej konferencie bolo zrejmé, že Zuckerman sa vo svojom komen-
tári držal pred-pripravených poznámok. Keďže predtým povedal GMC, že očkovanie sa tam nemalo
preberať, bolo zvláštne, že jeho poznámky pravdepodobne boli aj k práve tejto téme.

Sotva sa možno domnievať, že porota GMC mohla byť na základe ráznych obvinení môjho bý-
valého dekana presvedčená o tom, že tým skutočným vinníkom som ja. Ak je to tak, bola uvedená
do omylu.

Právnici GMC vypočúvali Zuckermana ešte pred jeho svedeckou výpoveďou a varovali ho, aby
sa nedal zaskočiť obvineniami druhej strany, že „na tej tlačovej konferencii úmyselne presmeroval
otázku na Dr. Wakefielda, hoci vedel, že jeho odpoveď bude sporná.“120 Zuckerman to opísal ako
„lož“, na ktorú však vie odpovedať. Dôkazy naznačujú, že to bolo opačne.

Zuckerman bol mužom, ktorý mal protichodné pohnútky. Na jednej strane bolo jeho úlohou —
súc dekanom — podporovať akademickú slobodu. Na druhej strane bol vystavený značnému poli-
tickému tlaku od MZ UK a WHO ohľadne môjho oprávneného výskumu bezpečnosti očkovania
(viď k tomu poznámky pod čiarou č. 69, 72, 73, 78 v kapitole 3 — „Dekanova dilema“ a poznámku
pod čiarou č.  117 v tejto kapitole). Hoci zo začiatku používal prácu okolo autizmu na propagáciu
lekárskej fakulty v oznamovacích prostriedkoch, čoskoro sa mu stala nočnou morou. Pri trochu ne-
motornom otočení názoru o 180° pred vypočúvaním na GMC bola odhalená Zuckermanova nedo-
konalá pamäť. Zas a znovu sa odpísal protirečeniami medzi jeho výpoveďou, doloženými skutoč-
nosťami a názormi iných svedkov. A nakoniec: mal priveľa námietok.

120 zápis zo stretnutia: citát z Zuckermanovej výpovede pre právnikov GMC v „nepoužitom materiáli“ GMC, 
16.V.2006, odstavec 6



Kapitola 7. Horton a The Lancet
Texas, 29.II.2008: Vrchná zásuvka v skrinke so zásuvkami bola prepchatá a úplne vytiahnutá,

takže hrozilo, že vypadne. Carmel, moja dlho trpiaca manželka, bola nedbalá, mysľou niekde inde.
Preprava hnuteľného majetku Wakefieldovcov z Kew Gardens v Londýne do profesionálneho a po-
litického vyhnanstva v Texase sa neobišla bez ťažkostí. Dve skrinky so zásuvkami zostali v neja-
kom sklade v londýnskom prístave a len vyhrážanie sa žalobou dopomohlo k ich preprave do USA.
A doklady, ktoré obsahovali, boli kľúčové v rozmotávajúcej sa záhade. Naše zemepisné dĺžky sa te-
raz vymenili: Carmel bola v Texase a ja som bol v Londýne a pripravoval som sa na svedeckú vý-
poveď pred disciplinárnou porotou Všeobecnej lekárskej rady (angl. General Medical Council =
GMC). „Našla som ho!“ zakričala do telefónu, „Našla som pôvodný Rouseov list.“

* * *

Veľmi veľa dezinterpretácií mojej práce i práce mojich kolegov sa sústredilo na pokusy zdis-
kreditovať ju. Začalo to obvinením zo „skrytého konfliktu záujmov.“ Spustil to Brian Deer neprav-
divým tvrdením, že štúdiu, zverejnenú v roku 1998 v časopise  The Lancet, zaplatila britská Rada
pre právnu pomoc (angl. Legal Aid Board = LAB), a že o tomto „fakte“ nevedeli ani moji kolego-
via, ani The Lancet. Podľa mňa bol vodcom násilníckeho predvoja tých, ktorí sa v roku 2004 snažili
dištancovať od nášho článku v časopise The Lancet, Richard Horton.

Richard Horton bol šéfredaktorom časopisu  The Lancet od roku 1995. V tomto postavení mal
celkovú zodpovednosť za všetko, čo bolo v tomto časopise zverejnené. Po tom, ako sme v polke
roku 1997 poslali náš článok na zverejnenie do časopisu The Lancet,121 Horton a jeho družina ho da-
li zhodnotiť štyrom nezávislým a anonymným recenzentom. Náš článok bol vydaný vo februári
1998. Sprevádzal ho úvodník od Strediska pre potláčanie a prevenciu chorôb v USA (angl. U.S.
Centers for Disease Control and Prevention = CDC), ktorý dôrazne varoval pred nebezpečenstvom
osýpok. Následná výmena názorov v stĺpčeku „Korešpondencia“ v časopise The Lancet prebiehala
podľa očakávania. Jedným z pisateľov bol aj Dr. A. Rouse, lekár z oblasti verejného zdravotníctva
zo západného Anglicka. Jeho list bol zverejnený 2.V.1998. Zverejnený bol — a to je kľúčovo dô-
ležité — v tejto podobe:

„Po prečítaní si článku od Wakefielda a kol. som podnikol jednoduché hľadanie na in-
ternete a našiel som Spoločnosť pre postihnutých autizmom. Stiahol som si 48-stranový
spis, ktorý pre túto spoločnosť vyrobila právnická firma Dawbarns z King's Lynn. Vyze-
rá to tak, že niektoré z detí, vyšetrovaných Wakefieldom a kol., sa dostali do pozornosti
vďaka činnosti tejto spoločnosti a údaje od rodičov, ktorí sa dostali k Wakefieldovi touto
cestou, budú trpieť skreslením spomienok. Je škodou, že Wakefield a kol. neuvádzajú
spôsob, akým sa k nim týchto 12 detí dostalo (napr. od miestneho obvodného lekára, sa-
mi skrz iných rodičov, druho- či treťo-stupňovo, prípadne zo zahraničia). Ďalej, ak nie-
ktoré z týchto detí prišli priamo alebo nepriamo vďaka činnosti Spoločnosti pre postih-
nutých autizmom, Wakefield mal uviesť svoju spoluprácu s touto spoločnosťou.“

Nie je jasné, koľko pozornosti vlastne venoval Rouse samotnému nášmu článku, pretože čo sa
týka odporúčania pacientov do našej starostlivosti, náš článok jasne uvádza, že deti boli „samo-od-
porúčané,“ čo znamená, že žiadosť o vyšetrenie v Slobodnej kráľovskej nemocnici (angl. Royal

121 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, výpoveď (už zosnulého) Dr. Johna Bignalla, zástupcu šéfredaktora 
časopisu The Lancet, 13.IX.2005;
viď tiež: list Wakefield => Else, 3.VII.1997



Free Hospital = RFH) podnietili ich rodičia. Článok tiež popisoval spôsob odporúčania skrz detské-
ho lekára daného dieťaťa.

Hoci som nikdy predtým nepočul o Spoločnosti pre postihnutých autizmom, moja úloha v súd-
nom spore o odškodnenie nebola žiadnym tajomstvom a celoštátna tlač o nej písala už v novembri
1996.122 Náležite som odpovedal na rôzne námietky, ktoré korešpondenti vznášali. Simon Murch
a John Walker-Smith mali z osobných dôvodov plno obáv z ich prípadného spojenia s týmto súd-
nym sporom, takže schválili moju odpoveď, ale rozhodli sa držať si od tejto veci odstup. Moja od-
poveď na list A. Rouseho znela:

„A. Rouse sa domnieva na základe údajov, ktoré si stiahol z internetu zo stránky Spo-
ločnosti pre postihnutých autizmom, že mohlo dôjsť k skresleniam z dôvodu súdneho
sporu o odškodnenie.“

Keď sa tu na chvíľu zastavíme, človek by sa mohol právom pýtať, prečo tu hovorím o „skres-
leniach z dôvodu súdneho sporu o odškodnenie“. Je to nesmierne nezvyčajné slovné spojenie, ktoré
rozhodne nebolo použité v tom tvare listu A. Rouseho, ktorý nakoniec vyšiel v časopise The Lancet.
Stačí povedať, že som si na skutočný obsah Rouseho listu spomenul o 10 rokov neskôr — po Car-
melinom objave.

Ďalej som v mojej odpovedi pokračoval popisom mojej minulej a pokračujúcej činnosti v rámci
súdneho sporu  o odškodnenie  poškodení  zdravia,  spôsobených MMR vakcínou (angl.  Measles,
Mumps, Rubella = proti osýpkam, príušniciam a ružienke):

„Len jeden z autorov článku (AJW) súhlasil s tým, že pomôže zhodnotiť malý počet tých-
to detí pre účely LAB. Tieto deti sme urýchlene vyšetrili na základe toho, že k nám boli
odporučené  normálnymi  cestami  (napr.  obvodným lekárom,  detským psychiatrom či
obecným detským lekárom) kvôli príznakom ich choroby. AJW nikdy predtým nepočul
o Spoločnosti pre postihnutých autizmom a neposkytol žiadny spis na šírenie medzi dot-
knuté osoby. Jediné, čo sme spísali, bolo poučenie a postup vyšetrovania autistických
detí  s príznakmi  žalúdočno-črevnej  choroby,  určené  všeobecným  lekárom.  Nakoniec
všetky deti, čo boli k nám odporučené (vrátane 53 tých, čo sme už vyšetrili, a tých, čo sú
v poradovníku na vyšetrenie, čo potrvá do roku 1999), k nám prišli vyššie popísanými
formálnymi cestami. Niet tu žiadneho konfliktu záujmov.“

Taký bol stav veci v roku 1998. Moje spojenie s právnikmi, ktorí sa snažili zistiť, či jestvuje
opodstatnenie pre žalobu proti výrobcom očkovacích látok, laická tlač zverejnila a ja som ho potvr-
dil v korešpondencii v časopise The Lancet. Preto som nepovažoval za potrebné viac sa tomu ve-
novať a zostalo by to takto. V tom čase Horton zjavne nemal pocit, že by sa s tým bolo treba ďalej
zapodievať.

S postupujúcim časom začal kotol s požiadavkou na odškodnenie, žalobou a proti-žalobou pri-
chádzať k bodu varu a na sklonku roka 2001 sa skončila moja kariéra v Británii. Počas týchto rokov
boli zverejnené ďalšie články, niektoré z nich aj v časopise The Lancet,123 ktoré boli použité na pod-
poru tvrdenia, že akákoľvek súvislosť MMR vakcíny s autizmom bola vyvrátená.  Oznamovacie
prostriedky často vítali  tieto  štúdie s  fanfárami a  s  vystúpením Hortona,  ktorý sa snažil  zbaviť
MMR vakcínu akéhokoľvek podozrenia z možnej súvislosti s autizmom (viď nižšie).

122 Langdon-Down G: „Law: A shot in the Dark“, The Independent, 27.XI.1996, str. 25
123 Taylor B, Miller E, Farrington CP, Petropoulos MC, Favot-Mayaud I, Li J, Waight PA: „Autism and measles, 

mumps, and rubella vaccine: no epidemiological evidence for a causal association“, The Lancet, 1999, 
353(9169):2026–2029

http://core.ac.uk/download/pdf/4934.pdf
http://core.ac.uk/download/pdf/4934.pdf


Od zverejnenia nášho článku bol Horton pod značným tlakom. V roku 2003 napísal knihu „Se-
cond Opinion“ („Druhý názor“). Popisuje v nej otázku MMR vakcíny. Vypočítava v nej, aké hroz-
né časy mu nastali po zverejnení nášho článku v toku 1998, ako mu telefonoval bývalý predseda
Akadémie  lekárskych vied  UK124 (angl.  Academy of  Medical  Sciences)  „v zúrivosti,  vyvolanej
zverejnením článku, ktorý vznášal pochybnosti o bezpečnosti MMR vakcíny.“ Hovorí o strašnom
zážitku na večierku, na ktorom sa ho niekto opýtal, či mu vôbec niekedy bude odpustené zverejne-
nie tohto článku a následky, ktoré to prinieslo. Pri čítaní s ním spolu-prežívame odoslanie nášho
článku 4 nezávislým recenzentom skôr, než ho prijal na zverejnenie, úpravy, ktoré mali zabezpečiť,
aby čitatelia vedeli, že niet žiadneho dôkazu, že MMR vakcína spôsobila  „tento nový syndróm,“
zdôrazňovanie predbežnej povahy týchto zistení a opätovné oboznámenie verejnosti s dôležitosťou
očkovania proti osýpkam. Delí sa s nami o niekedy „prudko osobné“ útoky na jeho osobu — „ne-
zvyčajné vo vedeckej debate.“ Nakoniec sa Horton spovedá, že čo sa týka obáv verejnosti z nebez-
pečnosti tejto očkovacej látky,  „napriek nášmu najlepšiemu redaktorskému úsiliu nastal lavínový
efekt.“

Divadlo sa stupňuje, keď Horton hovorí svojim čitateľom, že moje odporúčanie z februára 1998,
aby si rodičia zvolili radšej samostatné očkovacie látky (nie kombinované, ako je MMR), pokým
nebude tento problém vedecky vyriešený, bolo…

„… vo výsledku odporúčaním, aby rodičia vôbec nedávali svoje deti očkovať, keďže sa-
mostatné očkovacie látky už v UK neboli dostupné.“

Toto je vážne obvinenie a je nepravdivé. Samostatné očkovacie látky mali v tom čase v UK plat-
nú registráciu a boli dostupné. Vedel som to, keď som dával svoje odporúčanie, inak by som ho
nedal. Ministerstvo zdravotníctva UK (MZ UK) zrušilo oprávnenie na dovoz samostatných očkova-
cích látok v auguste 1998, čo znamená, že táto možnosť odvtedy nebola dostupná v rámci britského
štátneho zdravotníctva (angl. National Health Service = NHS).125 V čase najväčšieho dopytu MZ
UK túto možnosť obávajúcim sa rodičom uprelo, čím uprednostnilo ochranu politiky očkovania
MMR vakcínou pred ochranou detí.

Horton hovorí svojim čitateľom, ako „zmätene naivné“ boli jeho počiny v roku 1998, ako sa ma
mal pokúsiť presvedčiť, aby som neodporúčal rozmenenie MMR vakcíny na drobné, ako bol príliš
„laissez-faire“126 a ako v tom čase nezvládol prácu s oznamovacími prostriedkami, ale ako sa teraz
poučil, aké to je dôležité pri plnení si svojich povinností. Jeho kniha nám však hovorí aj to, že neľu-
tuje zverejnenie nášho článku, pretože pokrok v medicíne závisí od „slobodného vyjadrenia nových
myšlienok“, a čo sa vedy týka, len táto oddanosť slobode prejavu „otriasla tesnými putami nábo-
ženstva v spôsobe, ktorým ľudia rozumeli svojmu svetu.“ Moja práca podľa neho otvorila novú dô-
ležitú oblasť vedy — vzťah medzi tráviacou sústavou a mozgom u autizmu. Povedal to napriek
tomu, že si bol vedomý, že som od roku 1998 napísal veľa článkov o rizikách MMR vakcíny a osý-
pok, ale že iní…

124 UK = United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland) = Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 
Írska

125 Yazbak FE: „The MMR and Single Measles, Mumps and Rubella Vaccines: The REAL Facts“, BMJ, 11.I.2005, 
http://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/30/mmr-and-single-measles-mumps-and-rubella-vaccines-real-facts;
Buncombe A: „Measles jab withdrawn due to ‚high demand‘“, The Independent, 1.IX.1998, 
http://www.independent.co.uk/news/measles-jab-withdrawn-due-to-high-demand-1195247.html 

126 laissez-faire = z francúzštiny, znamená „nechajte ich konať“, v širšom zmysle „nechajte to tak“, „nechajte ich ro-
biť, čo chcú“, „nechajte ich na pokoji“. Tento výraz sa používa v ekonómii na označenie tzv. voľnej/neviditeľnej 
ruky trhu v zmysle „nemiešajme sa do toho a trh sám všetko vyrieši najlepšie.“ (pozn. prekl.)

http://www.independent.co.uk/news/measles-jab-withdrawn-due-to-high-demand-1195247.html
http://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/30/mmr-and-single-measles-mumps-and-rubella-vaccines-real-facts


„… presvedčivo vyvrátili akúkoľvek súvislosť medzi očkovaním a autizmom v rozsiah-
lych štúdiách na rôznych populáciách… Ani jeden výskumník či skupina skupina vý-
skumníkov nepotvrdila pôvodné zistenia Wakefieldovej štúdie z roku 1998.“

Toto je tá mantra, tá lačná lož, ktorú podstrčilo MZ UK oznamovacím prostriedkom, a tie ju zhlt-
li aj s navijakom a pravidelne ju opakovali v obľúbených novinách a časopisoch. Na margo mojich
kolegov Horton hovorí, že John Walker-Smith…

„… bol a zostáva skeptickým ohľadne priamej súvislosti MMR vakcíny s autizmom, ale
domnieva sa, že jestvuje malá, veľmi špecifická skupina detí, u ktorých toto riziko je.“

Hortonova kniha z roku 2003 končí ponaučeniami, ktoré si máme vziať z tejto „smutnej záleži-
tosti“, a to že… 

„… Wakefieldova kariéra je nespravodlivo v troskách, v UK je prakticky nezamestnateľ-
ný kvôli výskumu, ktorý chcel robiť.“

Medzitým sa s príchodom Vianoc takmer neznámy novinár na voľnej nohe Brian Deer prehrabá-
val spismi, ktoré mu boli poskytnuté za maximálne mimoriadnych okolností. Prísne dôverné lekár-
ske záznamy postihnutých detí mu zrejme poskytol Zvláštny zdravotnícky úrad Severného Londýna
(angl. North London Special Health Authority), pod ktorého dozorom bola RFH.

Ráno v pondelok 9.II.2004 prišla Carmel, ktorá bola v UK sama s našimi 4 deťmi, o svoju prácu
poradkyne v oblasti zdravotníckeho práva pre nemocnicu v Stoke Mandeville (Aylesbury, UK, blíz-
ko Londýna) kvôli zmenám v hospodárení nemocnice. Na školskom ihrisku sa ju jedna z priateliek
pokúšala obveseliť:

„Nuž, prinajmenšom: horšie to už nemôže byť!“

Keď prišla domov, zavolal jej Abel Hadden, poradca pre styky s verejnosťou, ktorý jej oznámil,
že Deer hľadá odpovede na rôzne obvinenia, vznesené proti mne, a že chce s týmito obvineniami
vyjsť na verejnosť. Ich stredobodom bolo, že som zverejnil náš výskum v časopise The Lancet v ro-
ku 1998 a LAB mi za to zaplatila 55.000 ₤ (britských libier), a to napriek tomu, že za klinické nále-
zy, zverejnené v tomto článku, zaplatilo NHS. Deer ma tiež obviňoval z toho, že žiadny z mojich
spolupracovníkov v RFH nevedel, že som napomáhal vyšetrovaniu prípadnej žaloby o odškodné pre
autistické deti a že som sa spikol s právnikom Richardom Barrom. Podľa Deera sme si spolu vymy-
sleli problém s MMR vakcínou, aby sme mohli žalovať výrobcov očkovacích látok. Navyše podľa
Deerovho „klinického“ názoru bolo testovanie týchto detí neprimerané, invazívne a neetické.

Medzitým Deer volal Hortonovi, aby vzbudil jeho chuť a navrhol mu plné odhalenie mojej ha-
nebnosti medzi štyrmi očami. Hortonovu odpoveď popísal Deer v e-maile redaktorovi, ktorý ho na
túto prácu najal, Paulovi Nukkimu,127 ako nadšené vyjadrenie, že „ak to obstojí v zmysle dôkazov,
mohol by to byť dôvod na stiahnutie nášho článku.“ Vyzerá to ako neobvykle prorocké slová, keďže
tieto riadky píšem 6 rokov po tom, čo Horton práve toto urobil. Priletel som späť z USA a šiel som
na stretnutie so zástupcami The Sunday Times (Nedeľné časy),  zatiaľčo Deer týral Hortona a jeho
spolupracovníkov  3-hodinovým predstavením,  ktoré  odhaľovalo  plody  jeho  úsilia  —  „dôkazy“
mojej údajnej finančnej a etickej neprístojnosti.

V to isté popoludnie bolo narýchlo zvolané stretnutie starších autorov nášho článku v redakcii
časopisu The Lancet. Walker-Smitha, Murcha a Hortona som nevidel niekoľko rokov. Nanešťastie

127 e-mail Deer => Nukki z The Sunday Times, 17.II.2004



obaja moji bývalí spolupracovníci medzitým poskytli Deerovi rozhovory, ktoré viedli Deera k do-
mnienke, že nemali poňatia o mojej spolupráci s LAB. Hoci toto nedorozumenie mohlo vyvstať zo
spôsobu, akým Deer kládol otázky, výsledkom bolo usporiadanie toho, čo sa neskôr stalo najdlhším
disciplinárnym konaním v dejinách GMC.

Hortonovo presné porozumenie Deerovým obvineniam voči mne je podstatné,  pretože nie je
v súlade s tým, čo tvrdil neskôr. Horton vysvetlil, ako týmto obvineniam porozumel. Zjavne si mys-
lel, že náš článok v časopise The Lancet zaplatila LAB a že tento zrejmý konflikt záujmov som ne-
priznal. Ak to mám prerozprávať, Horton otvoril stretnutie tým, že bol uňho novinár z The Sunday
Times spolu s poslancom za Liberálnu demokraciu Evanom Harrisom. Tento novinár — volal sa
Deer — tvrdil, že vy, Andy (v tom čase sme sa oslovovali krstnými menami), ste dostal 55.000 ₤ od
právnikov za vyšetrenia niektorých z detí, popísaných v článku, že prácu, o ktorej ste písali v The
Lancet, zaplatili právnici a že ste mi o tejto skutočnosti nepovedal, ani ste ju neuviedol v článku
a zatajil ste ju aj pred Vašimi spoluautormi.

Murchovi očividne „spadla sánka.“ Odpovedal som, že v skutočnosti článok, zverejnený v The
Lancet, neplatila LAB ani právnici, že peniaze od LAB boli určené na úplne inú vedeckú štúdiu,
ktorá hľadala stopy vírusu osýpok v chorých črevách dotknutých detí. Všetky tieto deti boli odporu-
čené na klinické vyšetrenia svojich príznakov choroby a toto odporúčanie (staršie než začiatok mo-
jej spolupráce s právnikmi) nemalo nič do činenia s právnikmi či súdnym sporom o odškodnenie.
Vyjadril som svoj názor, že podľa vtedy platných pravidiel časopisu The Lancet na uvádzanie kon-
fliktov záujmov som v žiadnom konflikte záujmov nebol. Keď si Horton vypočul tento — preňho
očividne nový — pohľad na vec, zastavil sa a predniesol s novou cieľavedomosťou, že tu bola
„možnosť vnímať to ako konflikt záujmov.“ Bol som z toho v rozpakoch a — ako Horton neskôr vo
svojej odpovedi na otázku predsedu poroty GMC potvrdil — „prekvapený.“ Možné vnímanie iných
ľudí nebolo v rokoch 1996–1998 súčasťou požiadaviek časopisu The Lancet na uvádzanie konflik-
tov záujmov. Popisované deti v čase, keď boli odporučené k Walker-Smithovi, neboli žalobcami,
ich klinické skúmanie nebolo ovplyvnené tým, či by sa mohli niekedy v budúcnosti súdiť o odškod-
né, a ja — jediný člen teamu RFH, ktorý sa mal podieľať na budúcom súdnom spore o odškodnenie
— som nehral žiadnu aktívnu úlohu vo výklade klinických nálezov u týchto detí. Mojím príspev-
kom (okrem pôvodného nápadu) bolo zozbieranie a usporiadanie údajov a návrh znenia článku na
základe zistení ostatných spoluautorov. S Hortonom sme sa hádali o definícii konfliktu záujmov po
väčšinu zvyšného času stretnutia. Skončilo sa to úplným rozkolom našich názorov na túto vec.

Ďalšie Deerove obvinenia zasiahli viac Walker-Smitha a Murcha. Obvinenia, že deti nám „dodá-
vali“ právnici a neprichádzali k nám na základe odporúčania iných lekárov a že sme ich podrobili
invazívnym zákrokom v rámci nejakých pokusov, nás hlboko rozrušili.

Horton dal nám trom 48 hodín na to, aby sme spoločne poskladali priebeh udalostí, ktoré sa stali
pred 8 rokmi, a vrátili sa s písomnými stanoviskami, ktoré bude môcť zverejniť na webovej stránke
The Lancet v piatok toho týždňa. Po rozdelení si úloh stretnutie v Hortonovej kancelárii skončilo.
Zostal však pocit zúfalstva, skutočného zúfalstva. Omnoho neskôr som si spomenul, že na Hortono-
vom stole v ten deň ležala kópia strany s listami čitateľov z časopisu The Lancet — práve tá strana,
na ktorej bol zverejnený Rouseov list a moja odpoveď z 2.V.1998.

Mojou úlohou bolo vysporiadať sa s otázkou súdneho sporu o odškodnenie a otázkou konfliktu
záujmov. Walker-Smith sa mal vysporiadať s odporúčaním pacientov ku nám a s vyšetreniami, ktoré



sme vykonali. Murch mal vyriešiť otázku povolenia etickej komisie a prof. Humphrey Hodgson po-
stoj lekárskej fakulty. Nasledujúci deň sa títo traja súrne stretli v RFH, aby si prezreli klinické zá-
znamy, knihy prijatých pacientov na oddelenia nemocnice, zákroky, žiadosti o povolenie etickej ko-
misie a vydané povolenia etickej komisie. Ja som pozvaný nebol. Po mojom nútenom odchode
z RFH bolo mnoho dokladov nevyhnutne zničených buď z dôvodu ich dôvernosti alebo len preto,
že ich už nebolo kde skladovať. To, čo zostalo, zapadalo prachom v rôznych kôpkach v mojej gará-
ži. Keby skutočný Rouseov list vyšiel na svetlo Božie už vtedy, veci sa mohli vyvinúť výrazne inak.

V posledný deň polročných prázdnin (piatok 20.II.2004) zobrala Carmel naše dve najmladšie de-
ti — Imogen a Corina — do kina na film „School of Rock“ („Škola rocku“). V strede filmu som jej
zavolal na mobilný telefón, že mi práve volal Horton, ako veľmi si ma váži, že nepochybuje o mojej
poctivosti a bezúhonnosti a že súcití s tým, v akej nezávideniahodnej situácii som sa ocitol. Vyhlá-
sil, že ma obdivuje za to, ako som dokázal čeliť toľkej nepriazni osudu tak dlhý čas. Carmel bola ti-
cho. „Čo do čerta má ten chlap za lubom?“ bola jej stručná odpoveď. Až vtedy som pochopil, že
Hortonov telefonát bol predzvesťou nového obratu, ktorý neveštil nič dobré.

Do niekoľkých hodín od tohto telefonátu Horton na každom významnejšom spravodajskom ka-
náli tvrdil, že The Lancet nemal vôbec zverejniť náš článok z roku 1998. Tvrdil, že tento článok bol
„fatálne chybný.“ Povedal BBC:

„… keby sme vedeli o konflikte záujmov, ktoré mal Dr. Wakefield pri tejto práci, myslím,
že by to silne ovplyvnilo názor recenzentov na dôveryhodnosť tejto práce a podľa mňa
by bol tento článok zamietnutý.“

Až oveľa neskôr som sa dozvedel cez priateľa jedného zo zástupcov šéfredaktora The Sunday Ti-
mes, že až na základe Hortonovho verejného vystúpenia padlo rozhodnutie zverejniť v týchto novi-
nách Deerov článok. Horton vytvoril mediálnu obludu, ktorá bola lačná po mojej krvi. Napriek sta-
rostiam, či je Deerov článok skutočne založený na faktoch, sa vďaka Hortonovi redakčná rada The
Sunday Times rozhodla ísť do toho.

Horton sa nasledujúce ráno objavil v relácii Today (Dnes), čo je najsledovanejšia britská rozhla-
sová spravodajská relácia. Moderoval ju John Humphrys, skúsený veterán britskej investigatívnej
žurnalistiky. Horton povedal poslucháčom, že to bol jeho názor, že naša práca je úplne chybná. Po
tlaku od Humphrysa bol Horton donútený priznať, že zistenie nového syndrómu, spájajúceho autiz-
mus s ochorením čriev, nebolo chybné, ale skôr že ho treba ďalej skúmať. Humphrysovo ostrieľané
skeptické ja bolo prekvapené Hortonovým tvrdením, že MMR vakcína je „dokonale bezpečná“.

Nasledujúci deň sa vo vydaní The Sunday Times z 22.II.2004 o mne písalo palcovými titulkami.
V pondelok sa moji ohovárači poponáhľali povedať niečo do éteru v reakcii na článok v The Sun-
day Times. Hlavný hygienik prof. Liam Donaldson využil príležitosť v Today, kde prehlásil:

„Teraz vyšla na povrch temnejšia stránka tejto práce — lekárska etika tohto výskumu —
a to je niečo, na čo sa treba bližšie pozrieť.“

Medzitým sa na programe Independent Television   N  ews (Nezávislé televízne správy) predseda
vlády Tony Blair (ktorý nechcel prezradiť skutočnosť, že jeho syn Leo nebol očkovaný MMR vak-
cínou) vyjadril:

„Teraz dúfam, že ľudia chápu, že veci sa majú trochu inak, než im to bolo podsúvané.“

http://www.itv.com/news/
http://www.itv.com/news/
http://www.itv.com/news/


Deer mal vtedy na inom mieste plno práce s prípravou rozhorčenej sťažnosti vo verejnom záuj-
me k GMC na „možné profesionálne prešľapy Adrewa Wakefielda a jeho spolupracovníkov Walker-
Smitha a Murcha.“ Po zverejnení článku v The Sunday Times sa nechal počuť aj tieňový minister
zdravotníctva Dr. Liam Fox a zase raz hlavný hygienik Dr. Liam Donaldson. Obaja volali po vyšet-
rovaní GMC. Iróniou osudu som ich v tomto predbehol. Ja sám som už pred nimi volal do GMC,
aby túto vec vyšetrila.

Bol to iný novinár — Jeremy Laurence, zdravotnícky korešpondent pre denník The Independent
(Nezávislý), — kto mi pripomenul vo svojom článku z toho týždňa, že moja spolupráca na súdnom
spore o odškodnenie nebola tajomstvom, ale priznal som ju v časopise The Lancet pár týždňov po
zverejnení našej štúdie. Po tomto zistení som žiadal od Hortona verejné ospravedlnenie sa cez práv-
nickú firmu Carter-Ruck:

„Náš  zákazník  Dr.  Andrew  Wakefield  sa  s  nami  spojil  vo  veci  vášho  vyjadrenia
z 20.II.2004,  ktoré  spolu  s  rozhovormi,  ktoré  ste  poskytol,  veľmi  upútalo  pozornosť
oznamovacích prostriedkov, ako sa aj dalo očakávať.

Náš zákazník, ako viete, úplne odmieta Vaše tvrdenie, že jeho práca pre LAB je v kon-
flikte záujmov vo vzťahu k článku, zverejnenému v The Lancet vo februári 1998, neho-
voriac o tom, ako ste označil prácu nášho zákazníka za „fatálne chybnú“. Toto je však
záležitosť,  ktorú  podľa  nášho  zákazníka  najlepšie  vyrieši  navrhované  vyšetrovanie
GMC, ktoré náš zákazník víta.

Nemôže však byť žiadneho sporu o dobrých úmysloch nášho zákazníka. Prostým dôsled-
kom Vášho tvrdenia je, že náš zákazník takmer 6 rokov zatajoval nielen pred časopisom
The Lancet, ale aj pred svojimi spolupracovníkmi, že bol najatý aj na výskum pre LAB.
To, ako viete, nie je pravda. Náš zákazník sa nijak netajil tým, že pracuje aj pre LAB.
Veď v liste nášho zákazníka, ktorý vyšiel v The Lancet 2.V.1998, sa jasne píše nielen to,
že skutočnosť, že bol najatý aj na iný výskum, bola verejne dostupná na internete, ale aj
že to isté, už vtedy vznesené obvinenie z údajného konfliktu záujmov bolo naším zákaz-
níkom vyvrátené. Schválenie zverejnenia tohto listu v The Lancet bolo zodpovednosťou
práve Vás ako šéfredaktora. Za týchto okolností je hlboko znepokojujúce, že 6 rokov po
tom, ako ste sa dozvedel všetky relevantné skutočnosti, ste nielenže pošpinil prácu náš-
ho zákazníka, ale predniesol ste tiež pochybnosti o jeho poctivosti.

Účelom tohto listu je — v snahe ochrániť práva nášho zákazníka — vyzvať Vás k okam-
žitému zverejneniu plného ospravedlnenia sa nášmu zákazníkovi, a to formou, spôso-
bom a v čase, ktorý on odsúhlasí. Veríme, že nám odpoviete do 7 dní.“

Netreba snáď dodávať, že žiadneho ospravedlnenia sme sa nedočkali, a pre nedostatok peňazí
sme neboli v stave dotiahnuť to niekam ďalej. Dovolávať sa Hortonovho zmyslu pre spravodlivosť
by bolo naivné. Jeho odpoveď skrz Olswang, právnickú firmu, pracujúcu pre The Lancet, je dôleži-
tá a odkazujem na ňu neskôr.

Horton si však zjavne robil starosti, že neurobil dosť. Ako naznačil Deerovi po prvých vznese-
ných obvineniach, mohol by mať dôvody na stiahnutie nášho článku — na jeho vymazanie z dejín.
V takom prípade jediné, čo mohol dokázať, bolo čiastočné odvolanie, t.j. že vyložiť si náš článok
tak, že medzi MMR vakcínou a popisovanými zdravotnými ťažkosťami týchto detí je akákoľvek sú-
vislosť, by bola chyba. Táto myšlienka, ktorá mi bola ponúknutá cez telefón sťaby zmierlivé gesto,
bola smiešna z najmenej dvoch dôvodov: 1. náš článok z roku 1998 vôbec neuvádza, že MMR va-
kcína spôsobuje autizmus, 2. je nemožné odvolať nejakú možnosť. Ja som takéto odvolanie považo-



val za hlboko urážlivé voči rodičom dotknutých detí, lebo by to vykreslilo ich rozprávanie ako urči-
tým spôsobom nepravdivé, a to bez primeraného vyšetrovania. 10 z 13 autorov, z ktorých niektorí
priamo počúvali rozprávanie týchto rodičov a mali dobré dôvody veriť im, dohnali k tomu, aby sa
pripojili k čiastočnému odvolaniu. Tento list s „odvolaním výkladu“ bol zverejnený 6.III.2004, t.j.
16 dní po tom, ako táto vec prvýkrát prišla na pretras. Posolstvo, ktoré následne priniesli oznamova-
cie prostriedky, však bolo také, že celý náš článok bol stiahnutý a v podstate zdiskreditovaný.

Zvyšní traja autori — okrem mňa aj Dr. Peter Harvey a Dr. John Linnell — sme napísali do časo-
pisu The Lancet dlhý a podrobný list, v ktorom vysvetľujeme, prečo sme akékoľvek odvolanie po-
važovali za frašku. Vysvetlili sme, prečo k žiadnemu konfliktu záujmov nedošlo a prečo vlastne ne-
bolo čo odvolať, keďže v našom článku žiadne tvrdenie o príčinnej súvislosti medzi MMR vakcínou
a popisovaným syndrómom nebolo. Tento rozvážny a podrobný list, ktorý napísali traja „odpadlíci,“
prišiel do redakcie The Lancet v rovnakom čase ako list s odvolaním výkladu. V záujme spravodli-
vosti mali a mohli byť oba stanoviská zverejnené spolu, lenže zatiaľčo list s odvolaním výkladu bol
zverejnený na vrchole záujmu oznamovacích prostriedkov, trvalo ďalších 6 týždňov, kým v časopi-
se The Lancet zo 17.IV.2004 vyšla aj naša odpoveď. A keď už nakoniec vyšla, bola umiestnená ne-
nápadne až od polovice stránky s listami čitateľov.

Hortonovo odhodlanie umyť si ruky nad jeho podielom na zverejnení nášho článku z roku 1998
sa vyplatilo. Dokladuje to rozhovor medzi poslancom Evanom Harrisom (Liberálna demokracia)
a Crispinom Davisom, riaditeľom vydavateľstva Reed-Elsevier,  vlastníkom časopisu The Lancet
a Hortonovým nadriadeným, ktorý sa odohral 1.III.2004 vo Výbore pre vedu a technológiu (angl.
Science and Technology Committee) vlády UK. Ohľadne mojej odpovede na Rouseov list povedal
Davis Harrisovi:

„Skúste si predstaviť, ako je prakticky nemožné, aby každý šéfredaktor skúmal konflikty
záujmov každého jedného autora, a v tomto prípade Dr. Wakefield povedal, že k žiadne-
mu konfliktu záujmov nedošlo, a vlastne o tri mesiace aj v písomnej podobe zopakoval,
že  v  tom žiaden  konflikt  záujmov nie  je.  Pri  všetkej  spravodlivosti  nepovažujem za
správne pripisovať vinu nášmu šéfredaktorovi.“

Mimochodom, 1.VII.2003 sa Crispin Davis stal členom správnej rady GlaxoSmithKline,128 jed-
nej z najväčších farmaceutických spoločností na svete, výrobcu MMR vakcíny a jedného z obžalo-
vaných v súdnom spore o odškodnenie, s ktorým som pomáhal LAB. V lete 2004 bol Davis pový-
šený do šľachtického stavu za svoje služby v oblasti vydavateľstva a informovania.129

Horton potom vydal ešte jednu knihu o svojich zážitkoch okolo MMR vakcíny, v ktorej popisuje
udalosti od 22.II. do 1.VIII.2004. Na pultoch kníhkupectiev sa objavila na jeseň a Horton ju uviedol
prednáškovým turné. Správa o tomto literárnom počine spolu s ďalšími správami v tlači o záležitos-
ti s MMR vakcínou naštartovali Carmel, aby sa spojila s Hortonom v snahe objasniť mu, aká je sku-
točnosť, ale veľmi to nepomohlo. V piatok 10.IX.2004 sa v televízii objavil Dr. Liam Smeeth, aby
vychválil svoju štúdiu,130 ktorá vraj dokázala, že medzi MMR vakcínou a autizmom žiadna súvis-
losť nie je. Táto štúdia, plná chýb,131 ktorá bola vypracovaná spôsobom protikladným k zámeru au-
torov, bola vyhlasovaná za „konečné slovo“ a „najväčšiu štúdiu, ktorá potvrdila, že niet žiadneho

128 http://www.wikinvest.com/stock/GlaxoSmithKline_(GSK)/Sir_Crispin_Davis 
129 http://www.mobiletoday.co.uk/news/industry/29250/vodafone-group-to-welcome-sir-crispin-davis-to-its-board.aspx
130 Smeeth L, Cook C, Fombonne E, Heavey L, Rodrigues LC, Smith PG, Hall AJ.: „MMR vaccination and pervasive 
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131 viď podkapitolu „Dr. Carol Stott o štúdii Smeetha a kol.“
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dôvodu na obavy zo spojitosti MMR vakcíny s autizmom.“ Horton ani chvíľu nezaháľal. Objavil sa
v piatok 10.IX.2004 v relácii Channel 5 News (Správy Kanálu 5), kde vysoko vyzdvihol Smeethovu
štúdiu, znevážil moju prácu ako „zavádzanie a mätenie,“ ubezpečil davy príbehom o očkovaní svo-
jej dcéry a komentoval prieskum mienky poslucháčov tejto rozhlasovej stanice. Moderátor bol mož-
no presvedčený, ale verejnosť nie:

Moderátor: „Nuž, osobné svedectvo je veľmi presvedčivým argumentom. Dovoľte mi
oboznámiť Vás s naším dnešným prieskumom mienky. Pýtame sa ľudí, či sú presvedčení
o bezpečnosti MMR vakcíny. 17% — Áno, sú presvedčení o jej bezpečnosti, 83% — Nie,
nie sú presvedčení o jej bezpečnosti.“

Horton nevedel, ako vôbec možno presvedčiť verejnosť o bezpečnosti MMR vakcíny, a považo-
val takéto výsledky za pohromu. Pokračoval:

„A v rozpore s tým, čo hovorí Dr. Wakefield, jeho dôkazy, jeho tak-zvané dôkazy, že ví-
rus osýpok je naozaj spojený s týmto syndrómom, hoci skutočne možno u týchto detí
nájsť vírus osýpok, boli zas a znovu vyvrátené inými výskumami.“

To bolo zaujímavé tvrdenie, keď zoberieme do úvahy, že v tom čase ešte žiadne iné výskumy
(okrem našich) nezistili vírus osýpok v črevách autistických detí. Moderátor sa ďalej pýtal Hortona
na jeho postoj:

Moderátor:  „Myslíte si, že bude vypracovaný nejaký prieskum, nejaký výskum, ktorý
presvedčí Dr. Wakefielda, že jeho pôvodná myšlienka mohla byť chybná?“

Horton:  „Nemyslím si, že by ho vôbec niečo mohlo presvedčiť. Vložil do tejto svojej
viery, do tejto hypotézy celú svoju kariéru a svoje dobré meno. Zavrhnúť ju teraz by
preňho bolo takmer popretím celej jeho osobnosti…“

Carmel, znechutená tým, ako o mne Horton hovorí, mu napísala e-mail, v ktorom sa mu vyhráža-
la, že pôjde na jednu z jeho prednášok urobiť si pár poznámok pre knihu, ktorú mala v úmysle napí-
sať. Horton obratom odpovedal týmto e-mailom:

„Možno viete, že som práve dokončil knihu, ktorá čoskoro vyjde — „MMR: Science and
Fiction“ („MMR: veda a výmysly“). Andrew sa samozrejme opakovane objavuje v tom,
čo hovorím, a veľmi som sa snažil písať pokiaľ možno čo najvyváženejšie… Pokúšam sa
poctivo písať o Andrewovej úlohe v celej tejto záležitosti. Jedna z vecí, ku ktorým sa
nadšene hlásim, je potreba udržať tieto debaty vnútri vedeckej a lekárskej obce a netres-
tať, necenzurovať a nevyobcúvať tých, čo sa stavajú proti ortodoxným názorom. Otáz-
kou je, ako nájsť na to ten najlepší spôsob. Dopočul som sa, že Brian Deer teraz točí
film. Jeho úloha mi vôbec nie je jasná. Viem však, že je nebezpečný…“

Len pár dní po tomto e-maile Horton opäť písal o mne v laickej britskej tlači (a nie „vnútri ve-
deckej a lekárskej obce“, ako spomenul v e-maile):

„Potopenie Wakefieldovej kariéry očistilo vedu od pochabého agenta-provokatéra.“

Na Hortona možno malo liečebný účinok, keď v knihe „MMR: Science and Fiction“ popisoval
svoje „úzke zovretie potlačeného zúfalstva“ po Deerových obvineniach a ako sa to „vo mne uvoľ-
novalo po tom, čo som bol počas predchádzajúcich 6 rokov zatlačený do mimoriadne napätého po-
stavenia.“132 Horton svojím čitateľom vypočítava, ako pomohol GMC rozhodnúť o mojom profes-
nom osude, čo mohlo dopomôcť k tomuto procesu uvoľňovania jeho napätia:

132 Horton R: „MMR Science and Fiction — Exploring the Vaccine Crisis“, Granta Books, London, 2004



„Popravde, nemali poňatia s čím začať. Na jednej večeri sme 23.II. spolu s istým lekár-
skym kontrolórom preberali Wakefieldov prípad. Zdalo sa, že si nie je istý, ako by GMC
mohla zohrať nejakú užitočnú úlohu pri objasňovaní akéhokoľvek zmätku. Keď sme sa
rozprávali pri káve, zatiaľčo iní hostia postupne odchádzali,  zapísal si pár možných
smerov vyšetrovania a podal mi svoju navštívenku s návrhom, aby som sa s ním priamo
spojil, ak ma ešte čokoľvek napadne. Vyzeral byť dychtivý po prenasledovaní Wakefiel-
da, obzvlášť keď má na tom záujem MZ UK. Tu bola profesionálne vedená kontrola le-
károv v akcii — výmena poznámok pri likéri v nádhernej drevom obitej miestnosti jed-
nej z najctihodnejších zdravotníckych ustanovizní.“

Horton radil GMC, ako ma majú ukázniť. To malo byť dokonalým dotiahnutím plánu, s Horto-
nom ako jedným z kľúčových svedkov obžaloby pri tomto disciplinárnom konaní.

Horton tiež varoval pred možnými dôsledkami pre žalobcov, ak nebudú schopní dosiahnuť roz-
sudok, čo ma uzná za vinného. Vyriekol mnoho pozoruhodných výrokov, ale jeden si zaslúži ob-
zvláštnu pozornosť. V apríli 2006 napísal dlhý článok do britského denníka  Guardian (Strážca).
Úvodný odstavec znel:

„Ťažko si čo i len predstaviť, že by sa o MMR vakcíne ešte vôbec dalo napísať niečo
užitočné. Už sa toho zrejme narozprávalo priveľa. Väčšina z toho boli úmyselné ne-
zmysly alebo divoké úvahy. Takže váham. A obzvlášť preto, lebo som to bol ja, kto bol
zodpovedný za zverejnenie — na večné zatratenie zo strany mnohých mojich lekárskych
a verejno-zdravotníckych kolegov — článku Andrewa Wakefielda z roku 1998, ktorý pri-
lial olej na tlejúci oheň skrytého hnutia proti tejto očkovacej látke, na oheň kampane,
o ktorej teraz vieme, že bola čiastočne spojená so snahou získať odškodnenie od výrob-
cov očkovacích látok.

Keď Wakefield vkročí do budovy GMC, dostane sa mu celoštátnej pozornosti, ktorá mu
bola upretá, odkedy využil istú tlačovú konferenciu na výzvu k poskytovaniu samostat-
ných očkovacích látok. Výsledok disciplinárneho konania GMC môže byť pre MZ UK
prehrou.  Pre Wakefieldových podporovateľov bude Wakefield buď hrdinom, ak bude
zbavený viny, alebo sa stane mučeníkom, ak bude uznaný za vinného.“

Horton sa mýli. Je toho ešte veľmi veľa, čo treba napísať o MMR vakcíne. A hoci on si to možno
nepraje, je ešte viac toho, čo treba napísať o Hortonovej vlastnej účasti na tejto záležitosti. A začína
to objavením pôvodného Rouseovho listu.

Dr. Carol Stott o štúdii Smeetha a kol.
Dr. Carol M. Stott, BSc., PhD. (Cantab), Cpsychol

Štúdia Smeetha a kol.130 je štúdiou prípadov a kontrol (angl. case-control), ktorá bola údajne na-
vrhnutá, aby skúmala predpokladanú spojitosť medzi MMR vakcínou a zvýšeným rizikom prenika-
vých porúch vývinu (angl. Pervasive Development Disorder = PDD). Nedostatky v návrhu štúdie
však znižujú pravdepodobnosť zistenia takéhoto rizika. Navyše došlo k významným zmenám meto-
dológie medzi pôvodne navrhovanou133 a následne uvedenou v tejto štúdii.

Východiskom tohto typu štúdie prípadov a kontrol je, že ak je hypotéza o súvislosti MMR vakcí-
ny s autizmom aspoň trochu oprávnená, človek by mal nájsť rozdiel (t.j. „účinok“) medzi prípadmi
a kontrolnou skupinou v miere zaočkovanosti touto očkovacou látkou.

133 Smeeth L, Hall AJ, Fombonne E, Rodrigues LC, Huang X, Smith PG: „A case-control study of autism and mumps-
measles-rubella vaccination using the general practice research database: design and methodology“, BMC Public 
Health, 2001, 1:2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC29106/pdf/1471-2458-1-2.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC29106/pdf/1471-2458-1-2.pdf


Hoci sa často priznáva, že  „miera tohto účinku“ je pravdepodobne malá, sústavne sa opakuje
chybný predpoklad, že tento účinok vychádza z malého rizika MMR vakcíny pre veľký počet je-
dincov, a nie z podstatného rizika pre malý počet jedincov s následnými a osobitými prejavmi.
V prvom prípade možno vzorku prípadov vhodne zvýšiť pridaním všeobecných prípadov PDD, za-
tiaľčo v tom druhom by sa skupina prípadov mala obmedziť na a mala byť rozširovaná len o deti
z podskupiny, ktorá je predmetom záujmu. Bolo očividne dôležité, aby zmienená štúdia dala do
skupiny prípadov len deti s regresívnymi PDD alebo s PDD, ktoré sa prejavili až pomerne neskoro.
Smeeth a kol. však na strane 967 výslovne hovoria, že to neboli schopní urobiť.

Veľkosť vzorky v tejto štúdii je tiež problematická. Podmienená logistická regresia (clogit) bola
správne použitá pre tento návrh štúdie (zodpovedajúce páry,  tzn. prípady a kontroly).  Podstatné
však je, že jediné páry, ktoré majú byť takýmto spôsobom analyzované, sú tie, v rámci ktorých sa
líši  miera vystavenia sledovanému vplyvu.  Tam, kde je  miera vystavenia bežného obyvateľstva
danému vplyvu vysoká, podstatná časť párov bude mať rovnakú mieru vystavenia danému vplyvu,
a preto by mala byť z rozboru vylúčená. Uspokojivú silu štúdie možno dosiahnuť len zabezpečením
dostatočne veľkej vzorky, ktorá by umožnila, aby zostal potrebný počet párov na rozbor. Primeraná
veľkosť vzorky pre štúdiu prípadov a kontrol134 s odhadovanou mierou vystavenia kontrolnej skupi-
ny sledovanému vplyvu 80%,135 s p-hodnotou 0,05,136 s pomerom veľkosti skupiny prípadov k veľ-
kosti kontrolnej skupiny 1:3,137 s korelačným koeficientom138 pre párové vystavenie prípadov-kon-
trol sledovanému vplyvu 0,8, s pomerom šancí (angl. odds ratio = OR)139 1,2 a silou logistickej re-
gresie140 0,8 bude 7.145 prípadov. Inými slovami: aby sme mali šancu 80:20, že zistíme OR = 1,2,
treba na to takmer 6x viac prípadov, než použila štúdia Smeetha a kol. Keďže skupina prípadov
pravdepodobne obsahovala len 20–50% prípadov relevantného fenotypu,141 veľkosť vzorky v skupi-
ne prípadov by mala byť dokonca ešte podstatne vyššia.

Nakoniec: táto štúdia pravdepodobne mohla byť skreslená činiteľmi, ovplyvňujúcimi riziko vy-
stavenia sledovanému vplyvu v porovnávaných skupinách. Deti s vyšším genetickým rizikom PDD
nemuseli byť sledovanému vplyvu vystavené, rovnako tak deti so skorým nástupom porúch vývinu.
To vedie k rôznemu riziku vystavenia sledovanému vplyvu v sledovaných skupinách, t.j. skupina
prípadov má nižšiu pravdepodobnosť vystavenia sledovanému vplyvu než kontrolná skupina.

134 Dupont WD: „Power calculations for matched case-control studies“, Biometrics, 1988, 44(4):1157–1168
135 v tomto prípade je sledovaným vplyvom zaočkovanosť MMR vakcínou
136 p-hodnota je pravdepodobnosť, že zistené údaje potvrdzujú tzv. nulovú hypotézu, tzn. hypotézu, že medzi sledova-

ným vplyvom (tu očkovanie MMR vakcínou) a sledovaným účinkom (tu vznik PDD) nie je žiadna súvislosť. Čím 
je menšia p-hodnota, tým je pravdepodobnejšia súvislosť medzi sledovaným vplyvom a sledovaným účinkom.

137 napr. ak má skupina prípadov 100 členov a kontrolná skupina 300 členov
138 korelačný koeficient je miera vzťahu sledovaného účinku k sledovanému vplyvu. Nadobúda hodnoty od −1 (čím je 

vplyv silnejší, tým nižšiu hodnotu má účinok, bez štatistického šumu, tzn. dá sa presne vypočítať z veľkosti vplyvu)
cez 0 (žiaden vzťah) až po 1 (priama úmernosť, tzn. účinok je vždy konštantným násobkom vplyvu). Môže byť 
nedefinovaný, ak je účinok konštantný (nemenný). Čím bližšie k −1 alebo 1, tým silnejší je daný vzťah (korelácia).

139 Ak sledovaný účinok v skupine prípadov nastane u 10 členov a nenastane u 20 členov, šanca, že nastane u nejakého
z členov skupiny prípadov je 10:20 = 1:2 = 0,5. Ak naproti tomu v kontrolnej skupine nastane daný účinok u 3 čle-
nov a nenastane u 27 členov, šanca, že nastane u nejakého z členov kontrolnej skupiny, je 3:27 = 1:9 = 0,111. Pomer
šancí potom je 0,5 / 0,111 = 4,5, tzn. člen skupiny prípadov má 4,5x vyššiu šancu sledovaného účinku než člen kon-
trolnej skupiny. Nemýliť si s relatívnym rizikom (relative risk = RR), ktoré tiež vyjadruje pomer pravdepodobnosti, 
ale inak! Relatívne riziko sa počíta ako podiel z veľkosti celej skupiny, tzn. vo vyššie uvedenom prípade by bolo 
riziko v skupine prípadov 10:30 = 1:3 = 0,333 a v kontrolnej skupine 3:30 = 1:10 = 0,1, takže relatívne riziko ako 
pomer týchto dvoch rizík by bolo 0,333 / 0,1 = 3,33, čo je opticky menej, hoci je to vyjadrenie toho istého pomeru.

140 sila logistickej regresie je pravdepodobnosť, že ňou bude zistená príčinná súvislosť, ak táto naozaj jestvuje
141 tzn. prípadov PDD s neskorým nástupom resp. úpadkom (regresom) po období normálneho vývoja

http://personal.health.usf.edu/ywu/matched_case_control.pdf


Kapitola 8. Hortonovo svedectvo
V utorok 7.VIII.2007 vstúpil Richard Horton do súdnej siene Všeobecnej lekárskej rady (angl.

General Medical Council = GMC), prisahal, že bude hovoriť pravdu a celú pravdu a začal svoju
svedeckú výpoveď. Jeho manželka sedela za ním v priestore pre verejnosť. Počas dvoch dní ústne-
ho svedčenia sa staršia právnička obžaloby Sallie Smith javila byť oprávnene potešená svojím sved-
kom, keď ho sprevádzala jeho prvotnou svedeckou výpoveďou. Netreba rozoberať celú Hortonovu
výpoveď, stačí tá časť, čo sa týka Rouseovho listu a Hortonovho poznania v roku 1997 a neskôr.

Smith: „Chcem sa Vás spýtať na jeden konkrétny list na strane 924 od niekoho menom
A. Rouse z oddelenia verejného zdravotníctva Zdravotníckeho úradu grófstva Wiltshire.
Rada by som, aby ste sa pozrel na Wakefieldovu odpoveď, na strednú časť, začínajúcu:

„A. Rouse sa domnieva na základe údajov, ktoré si stiahol z internetu zo stránky Spoloč-
nosti pre postihnutých autizmom, že mohlo dôjsť k skresleniam z dôvodu súdneho sporu
o odškodnenie. Len jeden z autorov článku (AJW)… súhlasil s tým, že pomôže zhodnotiť
malý počet týchto detí pre účely Rady pre právnu pomoc (angl.  Legal Aid Board =
LAB). Tieto deti sme urýchlene vyšetrili na základe toho, že k nám boli odporučené nor-
málnymi cestami (napr. obvodným lekárom, detským psychiatrom či obecným detským
lekárom) kvôli príznakom ich choroby. AJW nikdy predtým nepočul o Spoločnosti pre
postihnutých autizmom a neposkytol žiadny spis na šírenie medzi dotknuté osoby. Jedi-
né, čo sme spísali, bolo poučenie a postup vyšetrovania autistických detí s príznakmi ža-
lúdočno-črevnej choroby, určené všeobecným lekárom. Nakoniec všetky deti, čo boli k
nám odporučené (vrátane tých 53, čo sme už vyšetrili, a tých, čo sú v poradovníku na
vyšetrenie,  čo  potrvá  do  roku  1999),  k  nám  prišli  vyššie  popísanými  formálnymi
cestami. Niet tu žiadneho konfliktu záujmov.“

Keď ste ten list čítal, čo ste si myslel, že chcel Dr. Wakefield povedať tým, že len jeden
autor súhlasil, že pomôže zhodnotiť malý počet týchto detí pre účely LAB?“

Hortonova odpoveď bola v podstate opakovaním predchádzajúcej Olswangovej odpovede na list
od právnickej firmy Carter-Ruck (viď kapitolu 7: „Horton a The Lancet“), avšak s niekoľkými kľú-
čovými doplneniami.

Horton: „Keď som ten list čítal, vynikli tam dve veci. Prvou je tvrdenie, ktorým ste uza-
vrela ten odstavec: „Niet tu žiadneho konfliktu záujmov.“ V tom čase, v máji 1998, som
nemal žiadny dôvod, nemal som pred sebou žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že to je
nepravdivý výrok, takže som tomu výroku veril. Ohľadom vety, na ktorú sa ma konkrétne
pýtate — „súhlasil s tým, že pomôže zhodnotiť,“ — musím priznať, že to chápem ako
niečo,  čo  sa stalo po zverejnení  článku.  Nakoľko viem, vo februári  1998 a počas
recenzného konania, ktoré začalo už v roku 1997, som vôbec nevedel o žiadnej prí-
padnej žalobe o odškodné kvôli nežiaducim účinkom MMR vakcíny  (angl. Measles,
Mumps, Rubella = proti osýpkam, príušniciam a ružienke). Nebol som si vedomý zapo-
jenia sa právnickej firmy Dawbarns do tejto záležitosti. Určite som si nebol vedomý
akejkoľvek činnosti, ktorá by prebiehala v spojení so Spoločnosťou pre postihnutých
autizmom pred zverejnením tohto článku v roku 1998. Nebol som si vedomý akého-
koľvek iného vzťahu medzi Dr. Wakefieldom na jednej strane a právnickou firmou
Dawbarns či Richardom Barrom na strane druhej. Keď som si tieto vyjadrenia prečí-
tal, vnímal som ich ako niečo, čo bolo vyvolané skôr týmto článkom, než že tento člá-
nok bol v istom zmysle vyvrcholením udalostí, ktoré sa odohrali do februára 1998.“

Smith: „Keď sa pozrieme na znenie vety, ktorú ste zmienil: „Len jeden z autorov článku
(AJW) súhlasil s tým,že pomôže zhodnotiť malý počet týchto detí pre účely LAB“, hovo-



ríte, že ste to pochopil tak, že sa to stalo po zverejnení tohto článku. Teraz sme nejaké
tri či štyri mesiace od zverejnenia tohto článku.“

Horton: „Áno.“

Smith: „Viedlo vás niečo konkrétne k takémuto pochopeniu spomínaného výroku?“

Horton: „Ide o slovo „súhlasil“ (angl. „has agreed“). Viem, že sú to jemné odlišnosti.
Keby tam bolo „býval súhlasil“ (angl. „had agreed“), tak by som si pomyslel, že to
bolo hlbšie v minulosti. Keď som si prečítal „súhlasil“ v spojení s rozhodným tvrdením,
že niet tu žiadneho konfliktu záujmov, nevyvolalo to vtedy vo mne žiadne podozrenie.“

Smith: „Prijal ste tento list doslovne?“

Horton: „Rozhodne áno.“

„Has“ a „had“
Použitie angličtiny v mojom liste, ktorým odpovedám Rouseovi, bolo vedomé, úmyselné, grama-

ticky správne a fakticky presné. „Jeden z autorov súhlasil (angl.: „has agreed“)“ je predprítomný
čas (angl. present perfect). Tento čas sa používa na zdôraznenie niečoho, čo sa nielenže stalo, ale
stále je to pravda. Tak to aj bolo s mojím zapojením do súdneho sporu v čase napísania mojej od-
povede Dr. Rouseovi v roku 1998.

Podstatou tohto času nie sú — ako Horton uviedol — jemné odlišnosti, ale vyjadruje v tejto veci
zásadný významový rozdiel, ktorý akosi záhadne unikol tomuto šéfredaktorovi významného lekár-
skeho časopisu. „Had agreed“ (býval súhlasil) je predminulý čas (angl. past perfect). Jeho použitie
by tu nebolo ani gramaticky správne, ani fakticky presné. Tento čas sa používa na zdôraznenie toho,
že sa niečo stalo, ale už to nie je pravda. V dobe, keď som napísal do časopisu The Lancet odpo-
veď Rouseovi, by však použitie tohto času nevystihovalo skutočnosť.

Preskúmajme Hortonov postoj podrobnejšie vo svetle jeho zásadného nepochopenia anglickej
gramatiky. Najprv sa pozrime na odpoveď jeho právnikov na list z roku 2004, ktorým ho moji práv-
nici z firmy Carter-Ruck vyzvali na ospravedlnenie:

„Je zjavné, že zatiaľčo v liste vášho zákazníka [Wakefielda] skutočne stojí, že „súhlasil
s tým, že pomôže zhodnotiť“ niektoré deti pre účely LAB, neznamená to, že takáto práca
bola skutočne dohodnutá a započatá pred zverejnením článku z roku 1998. Vo svetle
toho je prirodzeným a bežným významom, ktorý bolo možné v tom čase vyvodiť z listu
vášho zákazníka, že po zverejnení článku z roku 1998 súhlasil s vykonaním zhodnotenia
detí, popisovaných v tomto článku, pre účely LAB.“

Chyba: ich  „prirodzený a bežný význam“ je prízemnou chybou, ktorá spočíva v pomýlení si
predprítomného času (present perfect) s časom predminulým (past perfect). V náväznosti na túto
chybu Olswangov list pokračuje:

„Vo svetle toho a vo svetle výslovného vyjadrenia vášho zákazníka, že nejestvoval žiad-
ny konflikt záujmov, naši zákazníci nemali dôvod podrobnejšie skúmať tento postoj, po-
kým nebol Dr. Horton nedávno oslovený novinárom The Sunday Times Brianom Dee-
rom. Pán Deer upozornil Dr. Hortona ako prvý na to, že vzťah vášho zákazníka s LAB
začal už značný čas pred zverejnením dotknutého článku z roku 1998 v časopise The
Lancet.“



Horton to očividne pochopil tak, že moja spolupráca s Barrom začala až po zverejnení tohto
článku z roku 1998. Vo svojom svedectve pred GMC potvrdil, že sa domnieval, že moja spolupráca
s Barrom začala až „po zverejnení tohto článku“ a že preto bol ochotný prijať, že nemám žiadny
konflikt záujmov. Sallie Smith navyše ponúkla Hortonovi „tri alebo štyri mesiace“ medzi zverejne-
ním dotknutého článku a zverejnením Rouseovho listu — dosť času pre Barra a mňa na nadviazanie
spolupráce. Vráťme sa o krok späť a preskúmajme to viac do hĺbky.

Texas,  29.II.2008. Na gazdovstve v Austine držala Carmel skutočný Rouseov list — ten,  čo
Rouse poslal Hortonovi len pár dní po zverejnení nášho článku. Bol označený LETTLANC. DOC
04/03/98, čo znamená, že ho v redakcii The Lancet prijali 4.III.1998. Náš článok bol zverejnený v
sobotu 28.II.1998. Rouseov list bol napísaný o deň neskôr a bol odfaxovaný redakcii The Lancet v
stredu 4.III.1998. The Lancet tento list odfaxoval mne a ostatným spoluautorom 2.IV.1998. Podstat-
né je, že medzi pôvodným Rouseovým listom a tým, ktorý bol zverejnený v časopise The Lancet po
určitých „úpravách“, sú zásadné odlišnosti. Pôvodný Rouseov list znie:

Nežiaduce udalosti po očkovaní: Možnosť zaujatosti skrz súdny spor o odškodnenie

Po prečítaní si Wakefieldovho článku som vykonal jednoduché hľadanie na internete
a rýchlo som odhalil, že jestvuje Spoločnosť pre postihnutých autizmom. Výňatky z tohto
pojednania uvádzam nižšie.

Výňatky z 48-stránkového Pojednania o očkovaní, pripraveného firmou Dawbarns pre
Spoločnosť pre postihnutých autizmom:

• Zápalové ochorenie čriev. Spolupracujeme s Dr. Andrewom Wakefieldom zo Slobodnej
kráľovskej nemocnice (angl. Royal Free Hospital = RFH), ktorý skúma toto ochore-
nie. (str. 27)

• Zápalové ochorenie čriev a autizmus. Ak vaše dieťa dostalo po očkovaní trvalé žalú-
dočné problémy (vrátane bolestivej zápchy alebo hnačky), vyžiadajte si od nás pojed-
nanie od Dr. Wakefielda. (str. 44)

• Ak sa domnievate, že vaše dieťa bolo poškodené… navrhujeme vám, aby ste požiadali
o zodpovedajúce odškodnenie na súde. Pomôžeme tiež so žiadosťami k porote pre po-
škodenia zdravia, spôsobené očkovaním. (str. 47–48)

Rouse napísal Hortonovi internetovú adresu zdroja týchto údajov.142 Pojednanie, na ktoré Rouse
odkázal Hortona, nieslo dátum 15.V.1997143 — vyše 9 mesiacov pred zverejnením nášho článku.

Keď som si čítal tento list, ktorý mi manželka odfaxovala do Londýna, náhle som si spomenul na
Hortonove samovoľné popieranie pred GMC, nepodnietené Sallie Smith, advokátkou obžaloby:

„Nakoľko viem, vo februári 1998 a počas recenzného konania, ktoré začalo už v roku
1997, som vôbec nevedel o žiadnej prípadnej žalobe o odškodné kvôli nežiaducim účin-
kom MMR vakcíny. Nebol som si vedomý zapojenia sa právnickej firmy Dawbarns do
tejto záležitosti. Určite som si nebol vedomý akejkoľvek činnosti, ktorá by prebiehala
v spojení so Spoločnosťou pre postihnutých autizmom pred zverejnením tohto článku
v roku 1998. Nebol som si vedomý akéhokoľvek iného vzťahu medzi Dr. Wakefieldom na
jednej strane a právnickou firmou Dawbarns či Richardom Barrom na strane druhej.“

Tento údaj bol nepravdivý. Zavolal som Kirsten Limb — koncipientke, čo v polovici 90. rokov
20. storočia pracovala pre právnickú firmu Dawbarns, ktorá sa snažila zistiť, či je alebo nie je zá-

142 Stránka už nie je dostupná.
143 Pojednanie firmy Dawbarns o očkovaní, 15.V.1997



konný dôvod na žalobu na výrobcov MMR vakcín. Kirstenine znalosti o tomto súdnom spore boli
a stále sú encyklopedické, takže ma bola veľmi rýchlo schopná oboznámiť s aktuálnym stavom
Hortonovho poznania v roku 1997. V rámci súdneho sporu o odškodnenie vyrobila firma Dawbarns
pojednania, ktoré boli určené predovšetkým jej zákazníkom, ale kópie si vyžiadali aj lekári, farma-
ceutický priemysel a iné strany. V priebehu času boli tieto pojednania aktualizované, keď vyšli na
svetlo sveta nové informácie a prípady sa vyvíjali ďalej.

Počas prvého štvrťroka 1997 už bolo vyšetrovanie 12 detí, popisovaných v našom článku, ukon-
čené a pripravovali sme článok, aby sme ho následne odoslali do časopisu The Lancet. V tom istom
čase Dr. B. D. Edwards napísal Hortonovi, aby ho upozornil, že firma Dawbarns vo svojom pojed-
naní reprodukuje text a tabuľky z rôznych článkov z časopisu The Lancet, čo predstavuje porušenie
autorských práv. Sarah Quick z The Lancet v tejto veci volala Kirsten Limb. Tá si poznačila tento
kontakt  do  správy,  datovanej  19.III.1997 a  označenej  „Súrne“.  Sarah  Quick  vysvetlila  Kirsten
Limb, že sa im ozval Dr. Edwards a z akého dôvodu. Trocha detektívnej práce zo strany Kirsten
Limb odhalilo,  že Dr.  Edwards bol  členom Úradu pre kontrolu liečiv (angl.  Medicines Control
Agency = MCA), ktorý je zodpovedný za schvaľovanie očkovacích látok. Očividne sa rozhodol ne-
oboznámiť Hortona s touto skutočnosťou, keď použil svoj súkromný hlavičkový papier.144 V spomí-
nanom telefonickom rozhovore Sarah Quick naznačila Kirsten Limb, že firma Dawbarns by mala
požiadať Hortona o spätné dovolenie reprodukovať materiál z časopisu The Lancet. Pochybovala,
že by s vydaním tohto povolenia mohol byť akýkoľvek problém.

Barr na základe toho napísal Hortonovi list, v ktorom vysvetlil postoj firmy Dawbarns. (Ako
vždy) dôkladný Barr odoslal svoj podrobný list faxom a e-mailom 3.IV.1997.145 K e-mailu pripojil
aj svoju rozsiahlu korešpondenciu s Dr. Woodom, taktiež zamestnancom MCA (ktorý už dnes neži-
je), a dotyčné pojednanie.146 Barrov list bol priamočiary: pracuje pre právnickú firmu Dawbarns, za-
oberá sa súdnym sporom o odškodnenie možných nežiaducich účinkov, ktoré mali deti po podaní
MMR a MR vakcín. Vypýtal si od Hortona spätné dovolenie citovať určité články z  The Lancet,
„odkazované v tomto pojednaní“. Určil 4 významné práce tým, že uviedol vo svojom liste čísla prí-
slušných poznámok pod čiarou. Poznámka pod čiarou č. 50 na str. 21 tohto pojednania odkazovala
na článok, ktorého som bol spoluautorom. Text, súvisiaci s touto poznámkou pod čiarou, znie:

„Jestvujú presvedčivé dôkazy súvislosti medzi očkovaním [proti osýpkam] a zápalovým
ochorením čriev (vrátane Crohnovej choroby).50 [Poznámka pod čiarou č. 50 je odka-
zom na jeden z mojich článkov] Je to vážna doživotná choroba. Postihla veľké množstvo
detí, ktorým pomáhame. Spolupracujeme s Dr. Andrewom Wakefieldom z RFH, ktorý
túto chorobu skúma.“

Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, v marci 1997 Barr upozornil Hortona konkrétne
a úmyselne práve na ten výňatok z tohto pojednania, ktorý popisuje moju spoluprácu s ním a jeho
právnickou firmou. V tej istej korešpondencii Barr odkazoval konkrétne na komunikáciu so mnou
a na skutočnosť, že som mu dovolil citovať mnou napísané články, ktoré boli zverejnené v časopise
The Lancet. Úchvatné je, že Barr vo svojom liste spomína podozrivý „tlak od MCA a ministerstva
zdravotníctva na The Lancet, aby boli všetky odkazy na časopis The Lancet z tohto pojednania stia-
hnuté.“

144 korešpondencia medzi Edwardsom a Hortonom, spomínaná v telefonickom rozhovore Sarah Quick (The Lancet) 
s Kirsten Limb (Dawbarns), 19.III.1997

145 fax Barr => Horton, 3.IV.1997
146 Pojednanie firmy Dawbarns o očkovaní, III.1997



Tým začal dialóg. Horton vo svojej odpovedi z 8.IV.1997147 nedovolil Barrovi použiť materiál
z časopisu The Lancet v tomto pojednaní. Barr, zjavne rozčarovaný, odpovedal 16.IV.1997, hľada-
júc útočisko u ombudsmana časopisu The Lancet.148 Horton 23.IV.1997 odpovedal Barrovi,149 že rád
túto záležitosť odovzdá ombudsmanovi časopisu The Lancet. Barr potom znovu napísal Hortonovi
29.IV.1997,150 pripojil svoju korešpondenciu s Dr. Edwardsom z MCA a požiadal o spojenie s om-
budsmanom. Horton odpovedal 12.VI.1997 pokynmi, ako sa to má urobiť.151 Barr potvrdil prijatie
Hortonovho listu 25.VI.1997152 a vzápätí napísal ombudsmanovi časopisu The Lancet — prof. Sher-
woodovi z Cambridgeskej univerzity.153

Sherwood nakoniec zrušil Hortonovo zamietnutie. Súhlasil s tým, aby tabuľky a iné citácie zo-
stali v zmienenom pojednaní a dal najavo, že oznámi svoje rozhodnutie redakcii časopisu The Lan-
cet. Tak aj urobil a Barrovi sa už potom Horton neozval. Bolo by rozumné predpokladať, že táto
korešpondencia je stále založená v nejakom šanóne v redakcii  The Lancet, hoci — nech už je to
z akéhokoľvek dôvodu — nebola poskytnutá právnikom GMC, keď požiadali Hortona o pomoc pri
priestupkovom konaní voči mne.

Barrova zdĺhavá a hašterivá korešpondencia s Hortonom a následné rozhodnutie ombudsmana sú
v dejinách časopisu The Lancet nezvyčajné, ak nie úplne jedinečné. Bez akéhokoľvek tieňa pochyb-
nosti si Horton od marca 1997 bol vedomý množstva skutočností, na ktoré by — keď zvážime po-
vahu a výsledok tejto korešpondencie — rozhodne nemal zabudnúť. Materiál, ktorý bol v tom čase
poslaný priamo Hortonovi, obsahoval údaje o Barrovi, o právnickej firme Dawbarns, o súdnom
spore o odškodnenie nežiaducich účinkov MMR vakcíny i o mojej spolupráci s Barrom a Daw-
barns. Všetko toto (ako vidno z jeho svedectva) konkrétne pomenoval a poprel, a to pod prísahou.

Korešpondencia ohľadne porušenia autorských práv začala v marci 1997 a pokračovala prinaj-
menšom do júla 1997. Záznamy z pojednávania pred GMC ukazujú, že náš článok bol odoslaný na
zverejnenie v časopise The Lancet práve v tom čase. Javí sa to tak, že korešpondencia medzi Bar-
rom, Hortonom a Sherwoodom sa prinajmenšom čiastočne časovo prekrývala s odoslaním nášho
článku. Myslím, že aj keby sme potlačili tieto domnienky a predpokladali, že Horton zabudol na
túto korešpondenciu, Rouseov list — prijatý redakciou len pár dní po zverejnení nášho článku —
a moje následné potvrdenie mojej úlohy v súdnom spore o odškodnenie by Hortonovi určite občers-
tvili pamäť.

Preto v skratke možno povedať, že je jasné, že Horton skutočne vedel o právnickej firme Daw-
barns, o právnikovi Barrovi z tejto firmy, o jeho ústrednej úlohe v súdnom spore o odškodnenie ne-
žiaducich účinkov MMR vakcíny, bol upovedomený o mojej spolupráci s Barrom na tomto súdnom
spore a všetko sa to stalo takmer rok pred zverejnením nášho článku. Tieto veci mu pripomenul
Rouseov list i moja odpoveď naň a boli mu poskytnuté plné odkazy na tieto skutočnosti — ktoré ni-
kdy neboli tajomstvom — už pár dní po zverejnení nášho článku v The Lancet vo februári 1998.
Znovu mu ich pripomenul v roku 2004 Laurence z novín The Independent. Napriek tomu všetkému
Horton opakovane tvrdil v tlači, rozhlase, televízii, skrz právnickú firmu Olswang a pod prísahou

147 list Horton => Barr, 8.IV.1997
148 list Barr => Horton, 16.IV.1997
149 list Horton => Barr, 23.IV.1997
150 list Barr => Horton, 29.IV.1997
151 list Horton => Barr, 12.VI.1997
152 list Barr => Horton, 25.VI.1997
153 korešpondencia medzi Barrom a Sherwoodom, VI.–VII.1997



ako svedok pred GMC, že do roku 2004 o tom nič nevedel, že pochopil moju odpoveď Rouseovi
tak, že na spolupráci s Barrom som sa dohodol až po zverejnení nášho článku v The Lancet.

To si zaslúži krátky rozbor: Horton hypotetizoval, že do jedného pracovného dňa od zverejne-
nia nášho článku (a nie 3–4 mesiace, ako nadhodila Sallie Smith) sme sa s Barrom stretli, dosiahli
dohodu, pripravili pojednanie o očkovaní — z nejakého záhadného dôvodu nesúce dávno uplynulý
dátum 13.III.1997 — a odoslali tento 48-stránkový spis Spoločnosti pre postihnutých autizmom,
ktorá ho bezodkladne vystavila na svojej internetovej stránke. A všetko toto zlátal vďaka svojej oči-
vidnej amnézii (strate pamäti) na jeho zdĺhavú, hašterivú a nakoniec (preňho) neúspešnú korešpon-
denciu s Barrom a ombudsmanom časopisu The Lancet, trvajúcu od marca do júla 1997.

* * *

Z Hortonovej svedeckej výpovede pred GMC neskôr vyvstalo ďalšie dôležité protirečenie, keď
zdôraznil svoje nepravdivé tvrdenie o nevedomosti:

Smith: [začína diskusiu o stretnutí s Brianom Deerom z 18.II.2004] „Bolo to prvýkrát,
čo ste počul o tom, že tu je určitý problém?“

Horton: „Presne tak. To bolo prvýkrát, čo som bol oboznámený o tomto prepojení —
ako o LAB, tak aj o konkrétnom financovaní práce, o ktorej sa písalo v The Lancet.“

Na stretnutí s Hortonom v kancelárii The Lancet ráno 18.II.2004 Brian Deer tvrdil, že štúdia radu
prípadov, o ktorej sme napísali článok do The Lancet, bola financovaná LAB, preto došlo ku kon-
fliktu záujmov podľa vtedy platných pravidiel časopisu The Lancet. Toto obvinenie som Hortonovi
ľahko vyvrátil počas môjho stretnutia s ním ešte v ten istý deň a následne som pred GMC potvrdil,
že grant od LAB bol určený na dovtedy ešte nezverejnenú štúdiu detekcie vírusov,154 zatiaľčo štúdia
radu prípadov, zverejnená v The Lancet, bola financovaná RFH a britským štátnym zdravotníctvom
(National Health Service = NHS).155

V roku 2004 Horton na základe môjho vysvetlenia okamžite ustúpil od tvrdenia o skutočnom
konflikte záujmov k tvrdeniu o možnom vnímaní konfliktu záujmov. To vzápätí viedlo k napätej
debate medzi nami dvomi, keďže vtedy platné smernice časopisu The Lancet sa týkali len skutoč-
ných konfliktov záujmov, nie toho, čo by mohlo byť ako konflikt záujmov vnímané. V závere svojej
svedeckej výpovede pred GMC Horton potvrdil, že sme v tejto výmene názorov mali odlišné vní-
manie a nie, že by šlo o nečestnosť z mojej strany. Potvrdil, že som bol vskutku prekvapený jeho
požiadavkou uviesť aj to, čo by niekto mohol vnímať ako konflikt záujmov.

Deň po tomto stretnutí (19.II.2004) Horton na stretnutí s niektorými spoluautormi v RFH (okrem
iných aj s pediatrickým gastroenterológom Dr. Mikeom Thompsonom) podľa všetkého prerozprával

154 Vyšetrenia detí, ktoré sme popisovali v článku pre The Lancet z 28.II.1998, boli ukončené vo februári 1997. Kvôli 
skutočnosti, že grant od LAB bol umiestnený dekanom Arie Zuckermanom na zvláštny účet a nebol poskytnutý 
zvláštnym dôverníkom nemocnice až do 4.IX.1997, nemohol byť využitý na výskumnú úlohu LAB prinajmenšom 
do septembra 1997. 

155 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, svedectvo Hortona, prepis č. 18, str. 24:
Predseda poroty: „Prejdime k vášmu stretnutiu s tromi spoluautormi, ktorí sú tu. Myslím, že ste spomenul a ja som 
si o tom urobil poznámku, že ste povedal Dr. Wakefieldovi, že mal uviesť financovanie od LAB?“
Horton: „Presne tak.“
Predseda poroty: „Aká bola odpoveď Dr. Wakefielda?“
Horton: „Prekvapenie. Zaujal presvedčivý postoj, že to nevnímal ako konflikt záujmov z dôvodov, ktoré sme tu už 
počuli, tzn. že grant od LAB bol určený na inú štúdiu než tú, o ktorej bola reč v The Lancet, a že to nepovažoval za 
niečo, čo by bolo potrebné nám oznámiť.“



Deerovo tvrdenie, že náš článok z časopisu The Lancet bol financovaný LAB. Thompson poskytol
právnikom GMC — Field Fisher Waterhouse — svoje stanovisko ale z nejakých nejasných príčin
nebol nimi povolaný ako svedok. Jeho stanovisko156 znie:

„V roku 2004 som sa stretol s Richardom Hortonom, šéfredaktorom časopisu The Lan-
cet, ako aj s Dr. Murchom a prof. Walker-Smithom. Všetci sme boli veľmi otrasení, keď
sme počuli o financovaní tejto štúdie a cítili sme sa veľmi sklamaní z Dr. Wakefielda.
Moja vedomosť o  financovaní tejto štúdie postavila túto štúdiu do sféry súperiacich
záujmov. Cítil som, že stiahnutie tejto interpretácie tejto štúdie bolo nevyhnutné a bolo
to našou morálnou povinnosťou.“

Takže napriek môjmu vysvetleniu deň predtým Horton zrejme trval na Deerovom tvrdení, že dot-
knutá štúdia bola financovaná LAB. Navyše Thompson bol podľa všetkého motivovaný k stiahnutiu
interpretácie tejto štúdie práve Hortonovým nepravdivým tvrdením. Keď však Horton písal svoju
knihu „MMR: Science and Fiction“157 („MMR: veda a výmysly“), „skutočnosti“ sa zmenili a zrazu
tvrdil, že vďaka Deerovi vedel o započatí „dvoch dosť oddelených štúdií“:

„Deer nám tiež poskytol údaje, podľa ktorých Wakefield v čase zverejnenia jeho článku
z roku 1998 pracoval na dvoch dosť oddelených štúdiách. Jedna štúdia zahŕňala to, čo
sme zverejnili v The Lancet. Druhá štúdia bola pilotným projektom LAB, na ktorom sa
dohodli LAB a Wakefield v roku 1996.“

Toto vyjadrenie vyvoláva dojem, že jeho námietka bola vždy založená len na vnímaní konfliktu.
V tomto vyjadrení, zdá sa, zamlčal skutočnosť, že som to bol ja — nie Deer, — kto ho 18.II.2004
informoval o výskume (dosť oddelenom od toho, čo bol zverejnený v The Lancet), ktorý bol čias-
točne financovaný LAB. Myslím si, že zahmlením zásadného rozdielu medzi skutočným a vníma-
ným konfliktom záujmov Horton vzbudil u svojich čitateľov dojem, že mal dobrý dôvod domnievať
sa, že som porušil pravidlá časopisu The Lancet pre uvádzanie konfliktov záujmov.

Vo svojom svedectve pred GMC Horton znovu zmenil svoju verziu udalostí, keď pripustil, že
Deer v skutočnosti tvrdil, že štúdia, zverejnená v The Lancet, bola financovaná LAB:158

Smith: „Týkali sa obvinenia — preberiem ich všetky, pretože ste ich veľmi jasne uviedol
v The Lancet — aj otázky financovania?“

Horton: „Áno, týkali.“

Smith: „Bolo to prvýkrát, čo ste počul o tom, že tu je určitý problém?“

Horton: „Presne tak. To bolo prvýkrát, čo som bol oboznámený o tomto prepojení —
ako o LAB, tak aj o financovaní práce, o ktorej sa písalo v The Lancet.“

Smith: „Ako ste sa s tým vysporiadal, Dr. Horton? Zrejme ste si vypočul, čo oni na to.
Čo ste urobil potom?“

Horton: „Nuž, vyhlásenie Briana Deera vyzeralo tak, že stál pred skupinou redaktorov
a predkladal rad obvinení, ktoré sa netýkali len financovania tejto práce grantom od
LAB, ale aj spôsobu, ako bola táto práca posúdená etickou komisiou RFH. Išlo o dve
konkrétne obvinenia: po prvé, že táto práca v skutočnosti nedostala povolenie etickej
komisie, a po druhé, že povolenie, ktoré bolo vydané na určitý kus práce, bolo v istom
zmysle podvodom, že práca, ktorá bola vykonaná a o ktorej bola reč v The Lancet, bola

156 stanovisko Dr. M. Thompsona pre Field Fisher Waterhouse, V.2006
157 Horton R: „MMR Science and Fiction — Exploring the Vaccine Crisis“, Granta Books, London, 2004
158 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, svedectvo Hortona, prepis č. 17, str. 14D



vykonaná na základe iného povoľovacieho konania etickej komisie, ktoré sa týkalo úpl-
ne iného kusu práce. A to bolo mimoriadne vážne obvinenie.“

„Práca“, na ktorú odkazuje Horton, je štúdia, o ktorej sme písali v The Lancet, a nie virologická
štúdia, financovaná LAB, o ktorej som mu povedal ja (a nie Brian Deer). Treba podotknúť, že keby
bol Horton počas vyšetrovania GMC presný vo svojich vyjadreniach o probléme konfliktu záujmov,
tzn. že ja som mal nanajvýš vnímaný konflikt (čo nie je porušením platných smerníc časopisu The
Lancet), GMC by ma nemohla obviniť z neuvedenia skutočného konfliktu záujmov s ohľadom na
financovanie od LAB.

Hortonovo krivé svedectvo bolo odhalené počas mojej výpovede. Vo výsledku ho požiadali o vy-
svetlenie, ktoré poskytol v dodatočnom stanovisku.159 Hoci priznal, že sa v roku 1997 osobne za-
oberal porušením autorských práv časopisu The Lancet právnickou firmou Dawbarns, poprel, že by
čítal o mojej účasti na súdnom spore o odškodnenie. Podľa mňa je to krajne nepravdepodobné, keď-
že dokument, ktorým údajne boli porušené autorské práva, by mal osobne preskúmať pred tým, ako
sa rozhodol, či dá alebo nedá vyžiadané povolenie. Je ho popretie je obmedzené na „nakoľko si spo-
mínam“. Jeho dodatočné stanovisko žiadnym spôsobom neodstraňuje potrebu podrobného vyšetro-
vania jeho činov.

A kam sa podel pôvodný Rouseov list? Dôkladné hľadanie v archívoch The Lancet by to istotne
odhalilo. Právnici Field Fisher Waterhouse (FFW) prvýkrát oslovili Hortona na jar 2005. Stretli sa
31.III.2005 v kancelárii  The Lancet. Horton zopakoval, ako to pochopil, t.j. že štúdia LAB bola
„vyvolaná článkom, zverejneným vo februári 1998“. Záznam FFW z tohto stretnutia pokračuje:

„Nakoniec RH [Horton] povedal, že pohľadá všetky dokumenty, ktoré má a ktoré by sa
tejto veci mohli týkať.“

8.VI.2005 nasledovalo ďalšie stretnutie, ktoré otvoril Horton otázkou, či

„by ho Dr. Wakefield mohol žalovať za ohováranie, ak bude konečné stanovisko obsa-
hovať akýkoľvek ohováračský materiál.“

To je dosť podivná otázka, keďže pravda je najlepšou obranou pred ohováraním. Ich stretnutie
bolo uzavreté takto:

„[Právnik]: Pýtal som sa RH, či našiel nejaké dokumenty ohľadne štúdie Dr. Wakefiel-
da, obzvlášť či má nejakú súkromnú korešpondenciu medzi časopisom The Lancet a Wa-
kefieldom, ktorá by nasledovala po záujme tlače o článok z februára 1998. RH povedal,
že všetky dokumenty The Lancet boli archivované na rovnakom mieste a sú teraz ulože-
né mimo sídla redakcie. Prehľadal archivovaný materiál a nič nenašiel.“

Nikto sa nikde nezmienil, že by pôvodný Rouseov list mohol byť zničený. Preto znie zvláštne, že
to, čo Horton opísal ako prehľadávanie archívneho materiálu, obsahujúceho všetky dokumenty The
Lancet, nenašlo pôvodný Rouseov list — práve ten, z ktorého boli odstránené akékoľvek zmienky
o „zaujatosti kvôli súdnemu sporu o odškodnenie“ a o mojej spolupráci s firmou Dawbarns.

P.S.
Horton medzitým vydal plné stiahnutie nášho článku z roku 1998, a to na základe zistení GMC.

Konkrétne to ospravedlnil týmito dvomi problémami:

159 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Hortonovo dodatočné stanovisko, 26.XI.2008



1. zistením, že náš výskum, o zverejnený v The Lancet, nemal potrebné povolenie etickej komi-
sie. S týmto problémom som sa plne vysporiadal v „Doslov: Etika, dôkazy a smrť medicíny“.

2.  zistením, že označenie detí,  skúmaných našou štúdiou, za  „postupne zverované“ do našej
starostlivosti je nepravdivé alebo zavádzajúce. To je divné, keďže takéto označenie je fakticky úpl-
ne správne. Bolo to totiž prvých 12 detí s regresívnou poruchou vývinu a príznakmi ochorenia čriev,
ktoré boli zverené do starostlivosti Walker-Smitha. Náš článok tiež dodáva, že tieto deti boli zvere-
né do našej starostlivosti  na podnet rodičov, čo upriamuje pozornosť čitateľa na skutočnosť, že
v spôsobe, akým sa tieto deti dostali do RFH, spočíva určitá prirodzená zaujatosť. Čo sa týka tohto
prijímacieho procesu, došlo k nepochopeniu a veľkej dezinterpretácii skutočnosti,  že títo rodičia
často najprv oslovili mňa (a ja som ich následne odporučil k Walker-Smithovi) a že v pár prípadoch
som ako kolega s kolegom hovoril s detským lekárom daného dieťaťa, aby som mu vysvetlil poza-
die toho, čo sme si mysleli, že by mohlo byť problémom. Tento proces bol vykresľovaný ako svojho
druhu korupcia. Ale pacienti a rodičia sa často najprv spoja s lekármi napr. na základe odporúčaní.
Lekári často hovoria s inými lekármi o zložitých problémoch. Lenže tento problém je o obrane
MMR vakcíny, a to znamená úplne novú sadu pravidiel.

Zaujímavé je, že semienko pochybnosti o integrite prijímacieho procesu bolo v mysliach porot-
cov GMC živené — ak nie zasiate — podľa mňa nikým iným než samotným Hortonom, čo mu na-
koniec poskytlo dobrú pôdu pre vydanie plného stiahnutia nášho článku. Člen poroty GMC mu to
predhodil:160

Otázka:  „K druhému problému: Čo sa myslí  pod „postupným“, keďže  tu  hovoríme
o postupnom zverovaní do starostlivosti? Ako máme chápať alebo ako sa bežne chápe,
keď v odbornom článku vidíme „postupné zverovanie“ do starostlivosti?“

Odpoveď: „Bežný význam, nakoľko viem, doslovne znamená postupnosť detí, ktoré sú
jedno po druhom zverované do starostlivosti špecialistu, či už to je jednotlivec, nemoc-
nica alebo oddelenie nemocnice. Týmto spôsobom to je nepochybne uvedené aj v tomto
článku. V roku 2004 sme sa však ako od Briana Deera, tak aj z toho, čo zistil a oznámil
nám prof. Walker-Smith, dozvedeli že hoci to — doslovne vzaté — bola pravda, v skutoč-
nosti za tým bola podstatne zložitejšia množina vzťahov.“

Odkedy si postupné prijímanie chorých detí, ktoré nikoho nežalujú o odškodnenie a ktorých ro-
dičia jednoducho požiadali o pomoc, zasluhuje zlovestné označenie „podstatne zložitejšia množina
vzťahov“? Horton týmto obvinením podľa mňa vlastne položil základy pre neskoršie plné stiahnu-
tie nášho článku.

Kvôli faktickým chybám, nezrovnalostiam a neuvedeniu podstatných skutočností vo svojej sve-
deckej výpovedi v spore  GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, je teraz Horton predmetom
niekoľkých sťažností na Komisiu pre profesionálne správanie sa (angl. Professional Conduct Com-
mittee) pri GMC.161

Čitateľov by mohlo zaujímať, že Horton okrem šéfredaktora časopisu The Lancet a napomáhania
obžalobe mňa a mojich spolupracovníkov pred GMC od septembra 2007 predsedal výboru na Krá-
ľovskej vysokej škole lekárskej (angl. Royal College of Physicians) v Londýne, ktorý sa zaoberá
vzťahmi medzi lekármi, pacientmi a farmaceutickým priemyslom. Úvahy jeho skupiny (Inovácie

160 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, svedectvo Hortona, prepis č. 18, str. 31–32
161 sťažnosť J. Moodyho, zastupujúceho niekoľko organizácií, zaoberajúcich sa autizmom, a sťažnosť A. Wakefielda



pre zdravie: pacienti, lekári, farmaceutický priemysel a NHS)162 boli vo februári 2009 zverejnené
a poriadne skritizované. Zazneli dokonca aj také názory, že skutočným cieľom tejto pracovnej sku-
piny je náprava pošramoteného obrazu farmaceutického priemyslu a jeho vzťahov s lekármi a NHS.
V malej kapitole „Lekárske časopisy: obete či útočníci?“ z tejto správy sa dočítame:

„Redaktori lekárskych časopisov oznamujú prípady manipulácie, prekrúcania, zaujatos-
ti,  zatajovania,  otvorenej  podpory  predaja  a  falošného autorstva163 pri  zverejňovaní
lekárskeho výskumu.“

Táto správa ďalej podrobne popisuje príklady „prešľapov“ farmaceutického priemyslu. Prekva-
pujúce je (alebo možno nie je), že v odporúčaní tejto pracovnej skupiny nenájdeme morálne odsú-
denie farmaceutických firiem za takéto neprijateľné správanie sa, ale miesto toho redaktori časopi-
sov „majú robiť viac pre posilnenie dôvery verejnosti i odborných kruhov.“ Je to prípad chvostu,
ktorý vrtí psom? Neviem. Zaujímalo by ma však, či väzby medzi časopisom The Lancet, vydavateľ-
stvom Elsevier a výrobcom vakcín GlaxoSmithKline (GSK) — ktoré môžu byť prinajmenšom vní-
mané ako konflikt záujmov — boli v tejto správe príslušným spôsobom uvedené.

162 „Innovating for health: patients, physicians, the pharmaceutical industry and the NHS — Report of a working 
party“, Royal College of Physicians, Londýn, 2009

163 angl. ghost-writing = keď farmaceutická firma alebo ňou najatá spoločnosť napíše článok, vyhovujúci tejto firme, 
ktorého zverejnením sa podporí predaj nejakého výrobku tejto firmy a pod ktorý sa ako autor podpíše „nezávislý“ 
odborník, ktorý však v skutočnosti na danom článku vôbec nespolupracoval. Za to tento odborník buď dostane od 
farmaceutickej firmy zaplatené, alebo sa uspokojí s tým, že mu v renomovanom časopise vyjde článok, čo zvyšuje 
jeho odbornú prestíž.



Kapitola 9. Diabol tkvie v detaile
GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch

Výskum, o ktorom ste písali v časopise The Lancet, bol výrazne odlišný od toho, na kto-
rý bolo udelené povolenie Pod-komisie pre etickú prax, keďže to sa vzťahovalo na:

i) deti s diagnózou autizmus a nie dezintegračná porucha … Vaše činy boli … nepri-
merané, neboli v najlepšom záujme pacientov, neboli v súlade s vašimi profesionálnymi
etickými povinnosťami, mohli  pravdepodobne ohroziť dobrú povesť lekárskeho stavu
a boli výrazne pod úrovňou správania sa, aké sa očakáva od registrovaného lekára.

Blake Dobson, pomocný odborný lekár, GMC

Vyššie uvedený text je obvinením, ktoré predniesla Všeobecná lekárska rada (angl. General Me-
dical Council = GMC) v roku 2004. Predmetom bol náš článok z časopisu The Lancet z roku 1998,
v ktorom sme ako prví hlásili črevné ochorenie u detí s úpadkom vo vývine. Napriek skutočnosti, že
Blake Dobson vo svojom nadšení dostal nesprávne povolenie Etickej pod-komisie164 a nesprávny
výskumný protokol pre nesprávne deti… v tomto ezoterickom obvinení je toho oveľa viac, než vid-
no na prvý pohľad, a to si zaslúži podrobné preskúmanie. Vráťme sa späť do rokov 1995–1997, vy-
zbrojení stále platným príslovím „ak máš pochybnosti, vyšetri pacienta“. Medzi klinickými vlast-
nosťami detí, o ktorých sme pojednávali v našom článku pre The Lancet, boli aj také, ktoré sú zjav-
ne netypické pre autizmus, prinajmenšom podľa vtedajšieho chápania autizmu. U všetkých 12 detí
to znamenalo normálny alebo takmer normálny vývin, jasne vymedzený nástup príznakov poruchy
správania sa/vývinu a stratu už nadobudnutých schopností. Navyše, 4 deti sa stali inkontinentnými
po tom, ako už boli naučené na nočník, zatiaľčo u najmenej 6 detí sa vyvinula zreteľná ťažkopád-
nosť (ataxia), čo je príznak pohybovej poruchy a jasný prejav dysfunkcie ústrednej nervovej sústavy
(encefalopatie).  V kontraste  s  chladným,  odmeraným  dieťaťom,  ktoré  popísal  Kanner,  viaceré
z týchto detí boli srdečné, a to až do takej miery, že lekári niekedy neboli ochotní stanoviť im diag-
nózu autizmus.

Spojenie týchto neobvyklých vlastností so skutočnosťou, že u väčšiny došlo k nástupu príznakov
po styku s nákazou (očkovacou látkou), viedlo našich spolupracovníkov z Oddelenia detskej psy-
chiatrie v Slobodnej kráľovskej nemocnici (angl. Royal Free Hospital = RFH) k domnienke, že ne-
máme do činenia s Kannerovým autizmom, ale s detskou dezintegračnou poruchou (angl. Child-
hood Disintegrative Disorder = CDD).

Detská dezintegračná porucha alebo Hellerova choroba
V roku 1908, mnoho rokov pred zverejnením Kannerovho pôvodného radu prípadov autizmu,

popísal Theodore Heller, rehabilitačný lekár z Viedne, v po nemecky písanom Časopise pre výskum
a liečbu mladistvej slabomyseľnosti nový syndróm —  dementia infantilis (detská demencia), —
ktorý bol neskôr premenovaný na CDD.165 CDD je prenikavá porucha vývinu, ktorá spĺňa behavi-
orálne kritériá pre detský autizmus resp. autistickú poruchu, ktorá však má iný vzorec nástupu ocho-
renia. Diagnóza CDD si vyžaduje doložený normálny alebo takmer normálny vývin až do 24 mesia-

164 Ethical Practices Committee (EPC; Komisia pre etickú prax) 172-96 namiesto EPC 162-95
165 Heller T: „Dementia infantilis“, Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung des Jugendlichen Schwachsinns, 

1908, 2:141–165



cov166 s následným úpadkom a stratou už nadobudnutých zručností v najmenej dvoch z nasledov-
ných oblastí: expresívny/receptívny jazyk, hra, sociálne/adaptívne zručnosti, kontinencia a pohybo-
vé zručnosti. Nenormálne správanie sa alebo poruchy nastávajú aj v najmenej dvoch z týchto troch
oblastí: sociálna interakcia, komunikácia, opakované činnosti a vzorce záujmov/koníčkov.

Môžete sa oprávnene opýtať:  „Nie je snáď CDD len autizmom s neskorším nástupom a úpad-
kom?“ Neskorší nástup po období normálneho vývinu znamená, že dieťa má zručnosti, ktoré môže
stratiť. Ak napr. dôjde k nástupu CDD po tom, ako sa už dieťa naučí na nočník, kontinencia môže
byť jednou zo zručností, o ktoré príde. A odkiaľ sa nabralo 24 mesiacov? Je to snáď úplne svojvoľ-
né číslo — kritérium, vytvorené na uspokojenie potreby kategorizovať, za nedostatku lepšieho po-
chopenia pôvodu tejto choroby? Čo na to odborníci?

• Hill a Rosenbloom poznamenali,167 že „Na rozdiel od drvivej väčšiny detí s raným detským

autizmom vykazovali deti s CDD nepochybne určitý čas normálneho raného vývinu, vrátane
osvojenia si normálneho jazyka a normálnych spoločenských vzťahov.“

• Pozorovali, že dieťa zvyčajne „začne vyzerať veľmi autisticky, čo sa týka klinických preja-

vov, jeho vývin (t.j. úpadok) však nie je typický pre deti s autizmom.“ Rosenbloom cituje
prof. lorda Michaela Ruttera v tom, že vek nástupu je hlavným kritériom pre odlíšenie diag-
nózy CDD od autizmu.

• V rozpore s Rutterom podotkli Malhotra a Gupta,168 že „pri bližšom pohľade sa vek pohybo-

val v rozmedzí od 1,2 roka (Evans-Jones a Rosenbloom, 1979) do 9 rokov (Corbett a kol.,
1977).“ Kvôli tomu dochádzajú k záveru, že „možno vysloviť hypotézu, že CDD môže byť
druh autizmu s neskorším nástupom.“

• Russo a kol. podporujú tento názor:169 „V mnohých ohľadoch sú klinické prejavy CDD na-

ozaj neodlíšiteľné od prejavov autizmu a rozlišovacím faktorom je dĺžka obdobia normálne-
ho raného vývinu.“

• Malhotra a Gupta poznamenali, že „sa zistilo, že deti s CDD majú jasne vymedzený nástup

úpadku, obzvlášť straty už nadobudnutých zručností, čo sa u autistických porúch nedeje.“

• Medzinárodná klasifikácia chorôb (angl. International Classification of Diseases = ICD) vo

svojej 10. verzii (ICD-10)170 sama priznáva súčasnú „… neistotu o miere, do akej sa CDD
odlišuje od autizmu…“

• Posledné slovo má Cheryl Nemeth Hendry, ktorá v podrobnom prehľade tejto témy171 dospe-

la k záveru, že „premenné, na základe ktorých sa dnes rozlišuje medzi CDD a autistickou

166 Rutter M, Lebovici S, Eisenberg L, Sneznevskij AV, Sadoun R, Brooke E, Lin TY: „A triaxial classification of 
mental disorders in childhood: An international study“, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1969, 
10(1):41–61

167 Hill AE, Rosenbloom L: „Disintegrative psychosis of childhood: teenage follow-up“, Developmental Medicine and
Child Neurology, 1986, 28(1):34–40

168 Malhotra S, Gupta N: „Childhood disintegrative disorder“, Autism and Developmental Disorders, 1999, 
29(6):491–498

169 Russo M, Perry R, Kolodny E, Gillberg C: „Heller syndrome in a pre-school boy. Proposed medical evaluation and
hypothesized pathogenesis“, European Child and Adolescent Psychiatry, 1996, 5(3):172–177

170 http  ://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
171 Hendry CN: „Childhood disintegrative disorder: should it be considered a distinct diagnosis?“, Clinical 

Psychology Review, 2000, 20(1):77–90
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poruchou, nie sú dostatočne odôvodnené.“ Ďalej dodáva, že „CDD by ešte nemala byť po-
važovaná za odlišnú od autistickej poruchy, keďže nejestvuje dostatok údajov, oprávňujú-
cich ju ako samostatnú diagnostickú kategóriu.“ Potom ešte uviedla, že „prenikavé poruchy
vývinu možno vnímať ako spojitý celok alebo spektrum porúch, pričom CDD možno považo-
vať za jeden bod alebo rozmedzie bodov v rámci tohto spojitého rozmedzia behaviorálnych
prejavov.“

Vonkajšie prejavy CDD sú v skutočnosti totožné s prejavmi autizmu, ak ide o základné príznaky.
Kľúčový rozdiel spočíva v období normálneho alebo takmer normálneho vývinu a v úpadku. Nami
popisovaných 12 detí veľmi dobre zapadá do diagnózy CDD.

Hoci sa názory rôznia, nakoniec rozlišovanie medzi týmito diagnózami závisí od krehkej machi-
nácie s vekom nástupu príznakov. Rutter, ako kľúčový svedok obžaloby na výsluchu pred GMC,
však videl veci čierno-bielo. Keď sa ho spýtali, že „keby sa pustil do štúdie detí s behaviorálnou
poruchou, či by očakával, že sa bude rozlišovať medzi CDD a autizmom,“ odpovedal: „Áno.“ a po-
kračoval: „a odborná literatúra z tej doby [1996] by podporovala ostré rozlišovanie.“ Je to trochu
prekvapivé, keď vieme, že Rutter predtým napísal:172

„Klinický obraz CDD po fáze úpadku je často trochu podobný autizmu a rozlišovanie
medzi CDD a autizmom je obtiažne,  ak nie úplne nemožné, v prípadoch s nástupom
príznakov pred 30 mesiacmi života dieťaťa.“

Treba poznamenať, že úpadok vo vývine s nástupom do 30 mesiacov života sa týka prakticky
všetkých detí, ktoré sme opisovali v našom článku v The Lancet.

Spomedzi iných klinických prejavov CDD, ktoré boli zjavné u týchto detí, stoja za zmienku aj
strata koordinácie, druhotná inkontinencia (neschopnosť zadržať stolicu/moč po tom, ako sa to die-
ťa už raz naučilo) a — na rozdiel od „klasického“ autizmu — prejavy srdečnosti.165,169 Môže to byť
jednoducho tak, že táto srdečnosť nerobí z CDD inú chorobu, ale len iné vyjadrenie tej istej cho-
roby, pretože — na rozdiel od dieťaťa s „klasickým“ autizmom — dieťa s CDD má za sebou pár
rokov normálneho vývinu, počas ktorých zažilo srdečnosť a tešilo sa z nej?

Javí sa to tak, že Rutter je tak-trochu osamotený vo svojej kategorizácii detských vývinových
porúch na základe veku dieťaťa, v ktorom sa prvýkrát prejavili. Je vskutku naivné vytvárať pojem
choroby týmto spôsobom, keď vek nástupu môže jednoducho len lepšie vysvetliť odlišnosti vo von-
kajších prejavoch choroby. Argumentujúc za rozdelenie diagnóz CDD a autizmus, Rutter tvrdí:172

„Hoci nástup ochorenia sa odlišuje od toho, čo je bežné u autizmu, klinický obraz tých-
to dvoch diagnóz vykazuje mnohé podobnosti. Predsa však… sa v túto chvíľu javí byť
veľmi žiaduce udržať CDD ako samostatnú kategóriu, pretože je dôležité: a) pripustiť,
že tento syndróm je často spôsobený organickým ochorením mozgu, b) uznať, že v nie-
ktorých prípadoch zostáva pôvod choroby značne neobjasnený, a c) prijať, že povaha a
miera prekrývania sa s atypickým autizmom nie sú známe.“

Rutterovo zvôvodnenie je podivné, lebo všetky tri body platia rovnako dobre pre autizmus (či už
typický alebo atypický), ako aj pre CDD. Oboje môže byť spôsobené organickým poškodením moz-
gu, vo veľkej väčšine prípadov CDD i autizmu nie je príčina známa a keďže „povaha a miera pre-

172 Rutter M: „Infantile Autism and Other Pervasive Developmental Disorders“ (kapitola 34 z knihy:
Rutter M, Hersov L: „Child and Adolescent Psychiatry: Modern Approaches“, Blackwell Scientific Publications, 
Oxford, 1985), str. 545



krývania sa nie sú známe,“ ťažko možno ospravedlniť rozdelenie CDD a autizmu na dve samostatné
diagnózy.

A teraz sa dokonca aj samotný koncept úpadku akosi premieňa. Zatiaľčo v minulosti bol úpadok
hlavným rozlišovacím kritériom medzi autizmom a CDD, Rutter teraz tvrdí, že úpadok bol u autiz-
mu vždy bežným javom.

Počas svojej znaleckej výpovede pred GMC173 vyjadril Rutter názor, že u autizmu „v 25–30%
prípadov nastáva prechodné obdobie úpadku, ktorý je zvyčajne dočasný.“ To vyzerá byť v rozpore
s predchádzajúcim tvrdením, že úpadok nebol pozorovaný „u drvivej väčšiny detí s detským autiz-
mom“.167 Rutter mal možno na mysli dočasnú stratu reči u autizmu, hoci to z jeho svedectva, ktoré
sa malo zameriavať na nami skúmaných a v The Lancet popísaných 12 detí, nebolo jasné.

Na obhajobu tohto postoja sa často citujú údaje Kuritu, ktorý uvádza stratu reči u 30% detí s au-
tizmom.174 Zaujímavé je, že v ďalšej štúdii Kurita a kol. uviedli, že deti s regresívnym autizmom
(tých 30%, ktoré utrpeli stratu reči) boli klinicky nerozlíšiteľné od CDD.175 Vo svetle týchto zistení
Kurita a kol. argumentovali, že odlišnosť CDD od autistickej poruchy nebola preukázaná a „zostá-
va predmetom štúdia“.

Nanešťastie pre tých 12 detí, ktoré sme popísali v The Lancet, ich úpadok vo vývine bol prenika-
vý — neobmedzoval sa len na samotnú stratu reči. A nebol ani dočasný.

CDD, autizmus a ich príčina
„Ak je autizmus následkom očkovania, mal by byť aj následkom prirodzenej nákazy.“

Dr. Paul Offit v rozhovore s Melanie Howard pre časopis Babytalk

Ústredným motívom disciplinárneho konania GMC bola obrana MMR vakcíny (angl. Measles,
Mumps, Rubella = proti osýpkam, príušniciam a ružienke). Odhliadnuc od skazonosných lží, poli-
tickej úzkosti a volaní po krvi nepriateľa, môže sa hodiť získanie určitého východiska, z ktorého po-
tom budú posudzované vedecké obavy ohľadne vírusu osýpok,  očkovacích  látok a  vývinových
porúch. Zoberme si napr. prednášku „Chlieb a slzy — neposlušnosť, depresia a kŕče kvôli precitli-
venosti na pšenicu“ Dr. Guya Daynesa pre Kráľovskú lekársku spoločnosť (angl. Royal Society of
Medicine) z 15.II.1956:

„Dieťa medzi 1 a 5 rokmi života sa bežne stane neposlušným a ťažko zvládateľným pár
dní po nástupe akútneho prenosného ochorenia… ako sú osýpky alebo gastroenteritída.

Je podráždené, negativistické a zlomyseľné. Má narušený spánok, v noci sa budí a často
vrieska. Chuť do jedla je chabá, nepriberá na váhe. Jeho brucho je často nafúknuté
a stolica sa môže stať neforemnou, bledou a odporne zapáchajúcou. Ak sa táto choroba
ponechá na pospas osudu, zvyčajne pominie do mesiaca alebo dvoch, ale môže trvať aj
oveľa dlhšie. V tom prípade môže dôjsť k petit mal kŕčom (ľahším epileptickým záchva-
tom) navrch k zhoršeniu ostatných príznakov.

173 svedectvo lorda Michaela Ruttera v prospech obžaloby v spore GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch
174 Kurita H: „Infantile Autism with Speech Loss before the Age of Thirty Months“, Journal of the American Academy 

of Child & Adolescent Psychiatry, 1985, 24(2):191–196
175 Kurita H, Kita M, Miyake Y: „A comparative study of development and symptoms among disintegrative psychosis 

and infantile autism with and without speech loss“, Journal of Autism and Developmental Disorders, 1992, 
22(2):175–188
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Pri najbližšej príležitosti som týmto deťom predpisoval bezlepkovú diétu a príznaky cho-
roby rýchlo ustúpili, zvyčajne do 2 alebo 3 dní. Vrátili sa však, ak sa dieťa predčasne
vrátilo k bežnej strave.

Štúdium vyše 40 takýchto prípadov ma viedlo k sformulovaniu definície nového syndró-
mu — pred-celiatického syndrómu.“

Snáď neprekvapí, že ďalším spoločným menovateľom niektorých prípadov autizmu a CDD je
osýpkový vírus ako ich príčina. Tomuto vírusu, či už v jeho prírodnej podobe alebo vnútri očkova-
cej  látky,  bola  pripísaná  príčinná  súvislosť  s  detskými  vývinovými  poruchami,  vrátane  autiz-
mu176,177,178,179 a úpadku vo vývine.180

Nákaza vírusom osýpok v maternici je spojená s autizmom. Deykin a MacMahon porovnávali
nákazy 183 detí s autizmom a 355 neautistických súrodencov encefalitogenickými (zápal mozgu
spôsobujúcimi) vírusmi, osýpkami, príušnicami, ružienkou a ovčími kiahňami.176 Zistili, že „úplná
autistická symptomatológia sa javí byť spojená s prenatálnou nákazou osýpkami a príušnicami“.

Ring a kol. použili na podporu príčinnej súvislosti prenatálnych osýpok s autizmom sofistikova-
né štatistické modelovanie počtu narodených autistov v Izraeli v porovnaní s epidémiami osýpok,
ružienky, vírusovej detskej obrny (poliomyelitídy), vírusovej meningitídy (zápalu mozgových blán)
a vírusovej encefalitídy (zápalu mozgu). Zistili, že vrcholy na krivke narodených autistických detí
nasledovali krátko po vrcholoch epidémií osýpok a vírusovej meningitídy.177 Autori dospeli k záve-
ru, že:

„Krivku pôrodnosti autistických detí možno čiastočne vysvetliť výskytom osýpok a víru-
sovej meningitídy (mimochodom: častej komplikácie osýpok)181 u bežného obyvateľstva.
Medzi autizmom a ako osýpkami, tak aj vírusovou meningitídou, jestvuje štatisticky vý-
znamná environmentálna spojitosť, ktorá by mala byť bližšie preskúmaná.“

Bola hlásená CDD ako následok prirodzeného ochorenia na osýpky, ako aj v spojitosti so sub-
akútnou sklerotizujúcou panencefalitídou (SSPE), čo je s osýpkami súvisiaci zápal mozgu.182

V prípade CDD a osýpok sám Rutter napísal,183 že hlbokému úpadku a behaviorálnej dezintegrá-
cii často predchádza  „varovné obdobie nejasnej choroby,  keď sa dieťa stane vzpurným, podráž-
deným, úzkostným a prehnane aktívnym… Niekedy takéto stavy nastúpia po osýpkach, encefalitíde
alebo iných vyhranených organických chorobách.“

176 Deykin EY, MacMahon B: „Viral exposure and autism“, American Journal of Epidemiology, 1979, 109(6):628–638
177 Ring A, Barak Y, Ticher A, Ashkenazi I, Elizur A, Weizman A: „Evidence for an infectious etiology in autism“, 

Pathophysiology, 1997, 4(2):91–96
178 Steiner CE, Guerreiro MM, Marques-de-Faria AP: „Genetic and neurological evaluation in a sample of individuals

with pervasive developmental disorders“, Arquivos de neuro-psiquiatria, 2003, 61(2A):176–180
179 Mouridsen SE, Rich B, Isager T: „Epilepsy in disintegrative psychosis and infantile autism: a long-term validation 

study“, Developmental Medicine & Child Neurology, 1999, 41(2):110–114
180 Weibel RE, Caserta V, Benor DE, Evans G: „Acute encephalopathy followed by permanent brain injury or death 

associated with further attenuated measles vaccines: a review of claims submitted to the National Vaccine Injury 
Compensation Program“, Pediatrics, 1998, 101(3):383–387

181 Miller HG, Stanton JB, Gibbons JL: „Para-infectious encephalomyelitis and related syndromes: A critical review 
of the neurological complications of certain specific fevers“, Quarterly Journal of Medicine, 1956, 25(100):427–
505

182 Mouridsen SE, Rich B, Isager T: „Validity of childhood disintegrative psychosis. General findings of a long-term 
follow-up study“, The British Journal of Psychiatry, 1998, 172(3):263–267;
Rivinus TM, Jamison DL, Graham PJ: „Childhood organic neurological disease presenting as psychiatric 
disorder“, Archives of Disease in Childhood, 1975, 50(2):115–119

183 Rutter M: „Infantile Autism and Other Pervasive Developmental Disorders“ (kapitola 34 z Rutter M, Hersov L: 
„Child and Adolescent Psychiatry: Modern Approaches“, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1985), str. 556
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Volkmar a Cohen popísali u jedného z 5 detí, ktoré spĺňali kritériá pre CDD, nástup behaviorál-
neho úpadku po osýpkovej encefalitíde.184 Hudolin podal správu, že 15-ročný chlapec s obmedzený-
mi rečovými schopnosťami, stereotypnou a (nezmyselne) opakovanou hrou, slabými schopnosťami
postarať sa o seba atď. pred úpadkom do tohto stavu v približne 30 mesiacoch prekonal nákazu ne-
známym kmeňom osýpkového vírusu s vysokými horúčkami.185 Malhotra a Gupta potvrdzujú, že
mnoho prípadov CDD bolo spojených s prekonaním nejakej choroby, ako sú osýpky.168

Aj očkovanie bolo spojené s CDD. Napr. Malhotra a Gupta v správe o 12 prípadoch CDD, ktoré
nastali v Indii v rokoch 1989–1998, popísali v 4 prípadoch nástup ochorenia po horúčke s kŕčmi, po
akútnej gastroenteritíde alebo po očkovaní. Druh očkovacej látky neuviedli.186

Krátke pozastavenie sa nad klinickými prejavmi ataxie v spojení s úpadkom vo vývine, poten-
ciálne novými nežiaducimi udalosťami spojenými s kombinovanou MMR vakcínou, nie však so sa-
mostatnými vakcínami proti osýpkam, príušniciam resp. ružienke, vyplynulo z Plesnerovej dánskej
štúdie ataxie po MMR vakcíne.187 Skoršie štúdie ukázali, že ataxia s narušením chôdze sa môže vy-
skytnúť u 1 z 1000–4000 detí, očkovaných MMR vakcínou.188,189 V Dánsku nebola táto spojitosť
zistená u akejkoľvek inej očkovacej látky, podávanej deťom toho veku, pred zavedením MMR va-
kcíny v roku 1987. Po preskúmaní dánskeho povinného pasívneho systému pre hlásenie nežiadu-
cich udalostí po očkovaní Dr. Plesner nielenže potvrdila túto spojitosť, ale tiež uviedla, že závažnej-
šie ataxie po MMR vakcíne môžu byť u niektorých detí spojené s pretrvávajúcimi kognitívnymi
nedostatkami,187 čo je zistenie, ktoré má v debate o MMR a autizme mimoriadny význam.

Rutter je však stále neoblomný. Ako svedok obhajoby na súdoch v USA či inde zaujal postoj, že
očkovanie nie je príčinou autizmu. Keď zvážime jeho vysoké postavenie, tento postoj mal zrejme
veľký vplyv. Pritom však po prvýkrát bola spojitosť medzi očkovaním a autizmom v odbornej tlači
uvedená nie naším článkom v The Lancet v roku 1998, ale už v roku 1993. Tento starší článok zau-
jal pevné stanovisko k pravdepodobnej príčine v očkovaní, prinajmenšom v porovnaní so zdržanli-
vými vyjadreniami v našom článku z roku 1998.190,191 V roku 1993 autori opísali 11 detí s autizmom,
ktoré boli vylúčené z genetickej štúdie na základe toho, že mali „ochorenie možného príčinného vý-
znamu“. Autori napísali, že „Len ôsmym z týchto prípadov možno pripísať nejaké pravdepodobne
príčinné ochorenie, vrátane dieťaťa s epilepsiou a ohniskom v spánkovom laloku na EEG (elektro-
encefalograme), u ktorého nastúpila choroba po očkovaní.“ Zatiaľčo nádeje mnohých zúfalých ro-
dičov ležia rozmetané po chladnom mramore súdnej siene, iróniou osudu bol hlavným autorom ci-
tovaného článku práve prof. lord Michael Rutter, FRS.

184 Volkmar FR, Cohen DJ: „Disintegrative disorder or “late onset” autism“, Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 1989, 30(5):717–724

185 Hudolin V: „Dementia infantilis Heller. Diagnostic problems with a case report“, Journal of Intellectual Disability 
Research, 1957, 1(2):79–90

186 Malhotra S, Gupta N: „Childhood disintegrative disorder: Re-examination of the current concept“, European Child
& Adolescent Psychiatry, 2002, 11(3):108–114

187 Plesner AM, Hansen FJ, Taudorf K, Nielsen LH, Larsen CB, Pedersen E: „Gait disturbance interpreted as cerebel-
lar ataxia after MMR vaccination at 15 months of age: a follow-up study“, Acta Paediatrica, 2000, 89(1):58–63

188 Plesner AM: „Gait disturbances after measles, mumps, and rubella vaccine“, The Lancet, 1995, 345(8945):316
189 Taranger J, Wiholm BE: „Litet antal biverkningar rapporterade efter vaccination mot mässling-påssjuka-röda 

hund“, Läkartidningen, 1987, 84(12):948–950
190 Rutter M, Bailey A, Bolton P, Le Couteur A: „Autism and known medical conditions: myth and substance“, Journal

of Child Psychology and Psychiatry, 1994, 35(2):311–322
191 Rutter M, Bailey A, Bolton P, Le Couteur A: „Autism: Syndrome definition and possible genetic mechanisms“ 

(kapitola 14 z knihy Plomin R, McClearn GE: „Nature, nurture & psychology“, American Psychological 
Association, Washington DC, 1993), str. 269–284
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Záver
Navrhuje sa, aby sa autizmus a CDD považovali za v podstate tú istú klinickú chorobu. Osýpko-

vý vírus bol spojený s CDD i s autizmom. Načasovanie nákazy (t.j. včasné v maternici či neskoršie
v detstve) môže určiť klinické prejavy, vrátane prítomnosti a rozsahu úpadku. Detský autizmus bez
úpadku môže byť spojený s včasnou nákazou, zatiaľčo CDD s úpadkom môže byť spojená s neskor-
šou nákazou. Je úplne vierohodné, že osýpky, spojené s dvomi ďalšími vírusmi, ktoré každý zvlášť
boli tiež spojené s autizmom, do podoby MMR vakcíny, môžu u niektorých detí zvýšiť riziko autiz-
mu/CDD. Či MMR vakcína je alebo nie je na vine, ako sa jej to pripisuje, treba ešte vedecky potvr -
diť alebo vyvrátiť.



Kapitola 10. Bedlam192 či Bonaparte?
Často som bol zvedavý, kde by mohol byť autizmus dnes, keby nebol padol do rúk detských psy-

chiatrov. Mali by sa veci výrazne inak, keby napr. prvé dieťa s autizmom bolo predstavené Dr. Gil-
lesovi de la Tourette,193 Dr. Josephovi Babinskému194 a Dr. Pierrovi Marieovi195 na nejakej z utor-
kových prednášok veľkého francúzskeho neurológa prof. Jeana-Martina Charcota?196 Myslím, že
áno. Charcot so svojimi vynikajúcimi diagnostickými schopnosťami a klinickou intuíciou by sa —
verím tomu — skôr spoľahol na svoje lekárske vzdelanie, než aby sa dal ovplyvňovať nastupujúci-
mi psychoanalytikmi spomedzi svojich poslucháčov.197 Debata by bola stručná, ale zaujímavá.

Hoci Charcot, známy aj ako „Napoleon neuróz“, a jeho spolupracovníci v Nemocnici Pitié-Sal-
pêtrière v 13. parížskom okrsku mali obmedzené schopnosti liečiť syndrómy, ktoré popísali, a cho-
roby, ktoré diagnostikovali, boli neprekonateľní v schopnosti odoberať lekársku anamnézu, pozoro-
vať a vyvolávať fyzické príznaky, a nakoniec nám poskytnúť prvotné popisy významných ochorení
nervovej sústavy. Keby autizmus jestvoval v 19. storočí v Paríži, nepochybne by ho popísali. Zdá sa
však, že títo muži o autizme nevedeli, rovnako ako ďalší obdobne zaslúžilí európski a americkí le-
kári z tých čias. Odhliadnuc od správy Theodora Hellera o CDD (angl. Childhood Disintegrative
Disorder = detská dezintegračná porucha) z roku 1908,198 čakali sme až do roku 1943, kým detskí
psychiatri prvýkrát popísali autizmus.199 A pri popise to aj mnoho rokov ostalo: určitá svojskosť,
úbohá sirota, vývinová anomália, ktorá zanechala rodičov bez nádeje či odpovede. Odvtedy to bola
cesta, ktorá bola veľkou výzvou. Výzva sa zväčšovala, keď epidémia autizmu ohrozila najobľúbe-
nejšie domnienky o tejto chorobe. Súčasťou tejto výzvy — v dejinách lekárstva nie nezvyčajnej —
bol protiklad, ktorý povstal z rôzneho vnímania tejto choroby, niekedy v rámci toho istého odboru
medicíny,  častejšie  však medzi  lekármi rôznych odborností.  Dôkazom toho sú odlišné prístupy,
ktoré lekári rôznych odborností uplatnili pri skúmaní porúch autistického spektra.

Spornou otázkou v disciplinárnom konaní  Všeobecnej  lekárskej  rady (angl.  General  Medical
Council = GMC) — podstatným prvkom v obžalobe proti mne a mojim spolupracovníkom — bolo,
či lumbálna punkcia (LP), ktorá sa často nazýva napichnutím miechy, bola alebo nebola oprávne-
ným lekárskym zákrokom u nami skúmaných 12 detí, popísaných v časopise  The Lancet v roku
1998. Divadielko, ktoré zahrali odborný znalec obžaloby prof. Rutter spolu s právničkou obžaloby,
bolo o tom, že:

192 Bedlam = Bethlehemská psychiatrická nemocnica (angl. Bethlehem Psychiatric Hospital) v londýnskej štvrti 
Bromley, kde prof. lord Michael Rutter, FRS a jeho spolupracovníci pracovali na Oddelení detskej psychiatrie.

193 Dr. Georges Albert Édouard Brutus Gilles de la Tourette (1857–1904) bol francúzskym neurológom, ktorý 
v roku 1884 popísal u 9 detí ako „maladie des tics“ to, čo bolo neskôr nazvané Touretteovým syndrómom. Charcot 
dal tomuto syndrómu na jeho počesť meno „choroba Gillesa de la Tourette“.

194 Dr. Joseph Jules François Félix Babinski (1857–1932) bol poľským neurológom. V roku 1896 popísal to, čo bolo
neskôr nazvané Babinského príznakom — patologický chodidlový reflex, pri ktorom sa po údere do spodnej plochy
chodidla pohybujú prsty na nohe smerom nahor („phenomène des orteils“), čo je známkou poruchy centrálnej 
nervovej sústavy (kortikospinálneho traktu).

195 Dr. Pierre Marie (1853–1940) bol francúzskym neurológom, ktorý okrem iných vecí popísal poruchu hypofýzy, 
známu ako akromegália, pri ktorej dochádza k nadprodukcii rastového hormónu, vedúcej ku „gigantizmu“.

196 prof. Jean-Martin Charcot (1825–1893), „Napoleón neuróz“, bol francúzskym neurológom a profesorom 
anatomickej patológie. Bol jedným z priekopníkov neurológie a jeho meno nájdeme u prinajmenšom 15 lekárskych 
pojmov, vrátane kĺbových prejavov neurosyfilisu, Charcot-Marie-Toothovej choroby a amyotrofickej laterálnej 
sklerózy (Lou Gehrigovej choroby).

197 Sigmund Freud šiel v roku 1885 do Paríža, aby tam študoval u Charcota.
198 Theodore Heller, špeciálny pedagóg z Viedne, navrhoval v roku 1908 výraz „dementia infantilis“ na označenie 

úpadku vo vývine, popísaného v kapitole 9 — „Diabol tkvie v detaile“.
199 Kanner L: „Autistic disturbances of affective contact“, Nervous Child, 1943, 2:217–250

http://simonsfoundation.s3.amazonaws.com/share/071207-leo-kanner-autistic-affective-contact.pdf


• Dotknuté deti boli vyšetrované ako súčasť výskumu a nie na základe ich klinickej choroby.

• Ich klinická choroba nezodpovedala príznakom CDD a preto nebola kompatibilná s 

prípadnou diagnózou CDD.
• Autizmus — diagnóza, ktorú väčšina z týchto detí dostala — si nevyžaduje LP.

• Prof. Walker-Smith a jeho team neboli kompetentní rozhodnúť, či je potrebné vykonať LP.

GMC tvrdila a porota rozhodla, že ja som bol vinný z toho, že tieto deti podstúpili LP, a to z na-
sledujúcich dôvodov:

1. Navrhol som ustarosteným rodičom, že vo svetle črevných problémov ich dieťaťa majú 
vyhľadať Walker-Smitha.

2. Hovoril som s niektorými z všeobecných lekárov týchto detí, buď na podnet rodiča alebo na 
podnet daného lekára, aby som im vysvetlil pozadie tejto choroby.

Dopady na komunikáciu v lekárskej praxi sú obrovské.

S prvými dvomi z vyššie uvedených 4 bodov som sa vysporiadal v iných častiach tejto knihy
(viď „Doslov: Etika, dôkazy a smrť medicíny“ a kapitolu 9 — „Diabol tkvie v detaile“). Táto ka-
pitola sa bude týkať zvyšných dvoch bodov, obzvlášť vplyvu Ruttera na porotu GMC a obšírnejšie
aj úlohy lekárskeho vyšetrovania detí s autizmom a podobnými poruchami vo Veľkej Británii.

Lumbálna punkcia pozostáva zo zavedenia sterilnej ihly medzi nižšie spodné lumbálne stavce do
priestoru medzi spodné miechové nervy a ich obaly a z odobratia vzorky mozgovo-miechovej teku-
tiny (angl. CerebroSpinal Fluid = CSF), ktorá obklopuje mozog a miechu. Vzorka sa umiestni do
sterilnej nádobky a odošle sa na rozbor do laboratória. Tento zákrok je pomerne bežný pri vyšetro-
vaní chorých detí a veľká väčšina odborníkov považuje riziko jeho komplikácií za minimálne, ak
LP vykonáva skúsený lekár.200,201

LP sa vykonáva za účelom zistenia zápalu, nákazy (ktorá môže byť prítomná zároveň so zápa-
lom) a metabolických abnormalít (narušení telesnej biochémie). V roku 1996 sa dali ľahko diagnos-
tikovať rozborom CSF metabolické problémy, vrátane mitochondriálnych porúch (ktoré sme v roku
1996 označili za „mitochondriálne cytopatie“). Vrodené alebo získané funkčné poruchy v energe-
tických závodoch buniek ľudského tela (mitochondriách) sú spojené s narušenou schopnosťou vy-
užiť glukózu ako zdroj energie. Telo a obzvlášť mozog sa s hromadením kyseliny mliečnej čoraz
viac spolieha na anaeróbny metabolizmus. V CSF možno zistiť nárast kyseliny mliečnej, čo môže
viesť k diagnostikovaniu mitochondriálnej poruchy. Následne môže byť táto porucha liečiteľná pro-
striedkami, ktoré povzbudzujú činnosť mitochondrií a znižujú oxidačný stres.

Bakteriálna alebo vírusová nákaza ako zdroj neurologického poškodenia prebieha u detí najčas-
tejšie ako udalosť s veľmi rýchlym nástupom. Na druhú stranu, u vírusu, ako sú osýpky, môžu na-
stať dlhotrvajúce a trvalé nákazy s pomalým nástupom, ktoré môžu byť spojené so zmenou osob-
nosti, problematickým správaním sa a postupným neurologickým chradnutím. Takúto nákazu mož-
no doložiť rozborom CSF. S očkovaním spojené komplikácie sú v tomto ohľade tiež podstatné. Me-

200 e-mail prof. John Menkes, Katedra neurológie, Kalifornská univerzita v Los Angeles (University of California, Los 
Angeles = UCLA) => Dr. Andrew Wakefield, 11.II.2006: „Aj ja si myslím, že riziko lumbálnej punkcie u dieťaťa s 
autizmom je tak maličké, že nevidím žiadnu kontraindikáciu takéhoto zákroku.“

201 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 38:
Hopkins: „Lumbálna punkcia na rozbor CSF je bezpečný a pomerne bezbolestný zákrok. Myslím, že súhlasíte s 
takým tvrdením?“
Rutter: „Áno.“



ningitída,  vyvolaná  očkovacím kmeňom vírusu  príušníc  Urabe  AM-9,  ktorá  viedla  k  stiahnutiu
MMR (angl. Measles, Mumps, Rubella = proti osýpkam, príušniciam a ružienke) vakcín Immravax
od firmy Aventis Pasteur i Trivirix a Pluserix od firmy SmithKline Beecham,202 bola potvrdená po-
mocou LP a následného zistenia očkovacieho vírusu príušníc v CSF.203

Keď sa na chvíľu pristavíme pri vírusových ochoreniach ako príčinách neurologického chradnu-
tia u detí, je dokázané, že rôzne vírusy sú za nezvyčajných okolností spojené s poškodením mozgu
(encefalopatiou), CDD a — od CDD preukázateľne neodlíšiteľného — regresívneho autizmu. Me-
dzi tieto vírusy patria: osýpky a vakcíny proti osýpkam,204 príušnice a vakcíny proti príušniciam,205

ružienka206 a rôzne herpesvírusy, napr. herpes simplex vírus typu 1,207,208 cytomegalovírus209 a Ep-
stein-Barrovej vírus (mononukleóza).210 Medzi nezvyčajné okolnosti, ktoré dovolia týmto historicky
bežným vírusom správať sa neobyčajne ničivým spôsobom, patria: nákaza vo veľmi malom veku,
predchádzajúca  imunodeficiencia  (nedostatočná  imunita)  a  očkovanie.  Očkovanie  tromi  živými,
upravenými vírusmi, podanými spolu, injekčne a vo veku oveľa nižšom, než je vek bežný pre priro-
dzenú nákazu, je nepochybne nezvyčajnou okolnosťou.

Vo svetle týchto skutočností, z ktorých nie všetky mi boli v roku 1996 známe, opíšem rozpolože-
nie, do ktorého sme sa vtedy dostali. Stretli sme sa so skupinou detí s dlhodobými príznakmi ocho-
renia čriev, ktoré na prvý pohľad vykazovali poruchy správania sa a úpadok vo vývine po určitom
období normálneho alebo takmer normálneho vývinu. S väčšinou z nich to šlo z kopca krátko po
očkovaní MMR vakcínou. Po oboznámení sa so značne zložitou klinickou situáciou bol zostavený
team spolupracovníkov pod klinickým vedením Walker-Smitha, aby zistili, ktoré testy si tieto deti
vyžadujú, aby sa podarilo správne diagnostikovať ich ochorenie a následne určiť prostriedky, ktoré
by ich mohli uzdraviť. Došlo k presne takejto viac-odborovej klinickej spolupráci a fungovalo to.

Ako sa dostalo použitie LP do klinického protokolu 12 detí, ktoré sme popísali v The Lancet?

Po prvé, Dr. Mike Thompson, pediatrický gastroenterológ v teame Walker-Smitha, ktorý nedáv-
no prišiel z Birminghamskej detskej nemocnice (angl. Birmingham Children's Hospital), nás upo-
zornil na klinický protokol, vyvinutý v tejto nemocnici na vyšetrovanie detí, trpiacich neurologic-

202 Ide o jednu a tú istú vakcínu, ktorá pod názvom Trivirix bola stiahnutá v Kanade a následne ako Pluserix uvedená 
na trh vo Veľkej Británii.

203 Viď kapitolu 4 — „Informátor“ a článok Martina Walkera „The Urabe Farrago“:
http://www.wesupportandywakefield.com/documents/The%20Urabe%20Farrago.pdf

204 Weibel RE, Caserta V, Benor DE, Evans G: „Acute encephalopathy followed by permanent brain injury or death 
associated with further attenuated measles vaccines: a review of claims submitted to the National Vaccine Injury 
Compensation Program“, Pediatrics, 1998, 101(3):383–387;
Ring A, Barak Y, Ticher A, Ashkenazi I, Elizur A, Weizman A: „Evidence for an infectious etiology in autism“, 
Pathophysiology, 1997, 4(2):91–96;
Deykin EY, MacMahon B: „Viral exposure and autism“, American Journal of Epidemiology, 1979, 109(6):628–638

205 Johnstone JA, Ross CAC, Dunn M: „Meningitis and Encephalitis Associated with Mumps Infection. A 10-Year 
Survey“, Archives of Disease in Childhood, 1972, 47(254):647–651

206 Chess S: „Autism in children with congenital rubella“, Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, 1971, 
1(1):33–47

207 DeLong GR, Bean SC, Brown FR 3rd: „Acquired reversible autistic syndrome in acute encephalopathic illness in 
children“, Archives of Neurology, 1981, 38(3):191–194;

208 Gillberg C: „Onset at age 14 of a typical autistic syndrome. A case report of a girl with herpes simplex 
encephalitis“, Journal of Autism and Developmental Disorders, 1986, 16(3):369–375

209 Stubbs EG, Ash E, Williams CP: „Autism and congenital cytomegalovirus“, Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 1984, 14(2):183–189

210 Shenoy S, Arnold S, Chatila T: „Response to steroid therapy in autism secondary to autoimmune 
lymphoproliferative syndrome“, The Journal of Pediatrics, 2000, 136(5):682–687

http://neurodiversity.com/library_chess_1971.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1648314/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1648314/
http://xa.yimg.com/kq/groups/15029938/1255645635/name/Weibel+1998+MMR+encephalopathies+-+permanent+brain+injury+-+death.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/15029938/1255645635/name/Weibel+1998+MMR+encephalopathies+-+permanent+brain+injury+-+death.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/15029938/1255645635/name/Weibel+1998+MMR+encephalopathies+-+permanent+brain+injury+-+death.pdf
http://www.wesupportandywakefield.com/documents/The%20Urabe%20Farrago.pdf


kým chradnutím. Mitochondriálne poruchy boli jednou z diagnóz, ktoré bolo treba vylúčiť. Tento
protokol odporúčal urobiť to pomocou LP a merania kyseliny mliečnej v CSF. Po oboznámení sa s
Birminghamským protokolom, s anamnézami týchto detí (z ktorých žiadne nepodstúpilo LP) a po
porade s klinickým neurológom Dr. Petrom Harveym bola LP pridaná na zoznam odporúčaných vy-
šetrení.

Neskôr, pod dozorom pozorného oka právničky obžaloby Sallie Smith na disciplinárnom konaní
GMC, poprel Rutter potrebu LP pri vyšetrovaní väčšiny z týchto 12 detí. Počas krížového vypočú-
vania Adrianom Hopkinsom, QC, starším právnikom prof. Murcha, však bol podstatne menej kritic-
ký vo veci vyšetrovania možnej mitochondriálnej poruchy — zásadného dôvodu pre vykonanie LP
u týchto detí:211

Hopkins: „Moja námietka voči Vám znie: Ak pediatrickí gastroenterológovia z RFH
dostali radu, že u detí, u ktorých nastal úpadok vo vývine, by sa mali snažiť vylúčiť
mitochondriálnu poruchu a že správny spôsob, ako to urobiť, je vykonať LP, bola to
rada na ktorú boli logicky oprávnení spoľahnúť sa, mám pravdu?

Rutter: „Áno.“

Po druhé, preskúmanie rozprávania rodičov viedlo v roku 1996 našich spolupracovníkov z Od-
delenia detskej psychiatrie v Slobodnej kráľovskej nemocnici (angl. Royal Free Hospital = RFH)
k predbežnému názoru, že CDD — a nie autizmus — je pravdepodobnejšou diagnózou týchto detí.
Berelowitz, vedúci detský psychiater, predložil názor, že keď jeho učiteľ Rutter hlásil CDD v spo-
jení s osýpkovou encefalitídou (zápalom mozgu),  je uveriteľné,  že by vakcína so zložkou proti
osýpkam mohla urobiť to isté. Tiež podotkol, že autizmus môže nastať po nákaze ružienkou počas
vnútromaternicového vývinu. Preto sme sa rozhodli hľadať protilátky212,213,214 proti týmto dvom ví-
rusom v CSF, aby sme vylúčili dlhodobú (trvalú) nákazu mozgu. Keď zoberieme do úvahy neurolo-
gické chátranie týchto detí po MMR vakcíne a poznatok, že tieto tri vírusy môžu spôsobiť chronic-
ký zápal mozgu s úpadkom vo vývine, môžeme považovať za trochu prekvapivé, že toto vyšetrenie
nebolo vykonané skôr.

Po tretie, výskumným prvkom týchto rozborov CSF (za ktorý som údajne bol zodpovedný ja)
bolo hľadanie cytokínov — známok zápalu a aktivácie imunitného systému mozgu. Hoci tento test
z nižšie uvedených dôvodov nikdy nebol vykonaný, stojí za pozornosť, že o niekoľko rokov neskôr
hlásili výskumníci z Nemocnice Johna Hopkinsa (Johns Hopkins Hospital) v Baltimore zápal moz-
gu u autistov, vrátane abnormálnych hladín cytokínov v CSF. Rozbor cytokínov v CSF sa odvtedy
použil ako klinický zákrok aj v ďalších zdravotných strediskách v USA. Toto zistenie otvorilo úplne
iný pohľad na autizmus, ktorý sa — v spojení s pribúdajúcimi dôkazmi o imunologických abnor-
malitách a zápaloch čriev u mnohých postihnutých detí — ukazuje byť multisystémovou zápalovou
poruchou.

211 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 38, str. 20
212 protilátky = špecificky zacielené bielkoviny imunitného systému, ktoré chránia jedinca pred útočiacimi pôvodcami

choroby (patogénmi). Protilátky kolujú v krvi a na slizniciach, ako napr. v pľúcach a črevách.
213 Vargas DL, Nascimbene C, Krishnan C, Zimmerman AW, Pardo CA: „Neuroglial activation and 

neuroinflammation in the brain of patients with autism“, Annals of Neurology, 2005, 57(1):67–81
214 Chez MG, Dowling T, Patel PB, Khanna P, Kominsky M: „Elevation of tumor necrosis factor-alpha in 

cerebrospinal fluid of autistic children“, Pediatric Neurology, 2007, 36(6):361–365
„Tento zákrok [LP] bol voliteľný a bol vykonaný, aby sa vylúčil degeneratívny proces. Pacientom rutinne vyšetrili 
CSF na (okrem iného) počet červených a bielych krviniek, celkovú hladinu bielkovín a glukózy.“



Klinický či výskumný účel LP u nami skúmaných 12 detí?
GMC nesprávne (ale úspešne) argumentovala, že LP sa u detí, ktoré sme popísali v The Lancet,

vykonala ako súčasť výskumných plánov, uvedených v žiadosti o povolenie etickej komisie (EC) č.
172-96 (viď „Doslov: Etika, dôkazy a smrť medicíny“). Rutter s tým súhlasil na základe toho, že
podľa jeho názoru u týchto detí nebolo vykonanie LP nijak klinicky ospravedlniteľné a že okolnosti
jednotlivých detí neboli pri predpisovaní tohto testu brané do úvahy.

Rutter od začiatku opatrne upozorňoval, že „pre GMC bude náročné“ nájsť nejaké pochybenie
ohľadne použitia LP v „klinickej liečbe“ týchto 12 detí, keďže — ako odhalila jedna poznámka zo
stretnutia Ruttera s právnikmi GMC:215

„Niektorí ľudia v Amerike obhajujú používanie LP u autistických detí.“

Najprv mi dovoľte poukázať na chybu v prvom bode. Dokument, ktorému dala etická komisia
číslo 172-96, bol klinický a výskumný protokol pre vyšetrovanie 25 postihnutých detí. Ak by LP
bola súčasťou výskumného protokolu, tak by bola vykonaná (po odsúhlasení rodičmi) u všetkých
25 detí, čo sa mali zúčastniť tejto štúdie.

U detí, o ktorých sme písali v The Lancet, sa na podnet klinického lekára skončilo s vykonáva-
ním LP už po vykonaní 8 zákrokov, keďže neprinášali žiadne klinicky užitočné údaje, tzn. údaje,
ktoré by viedli k diagnóze a možnej liečbe.216 Klinickí lekári rozhodli, že tento test už nie je opráv-
nený. Keby sa LP vykonávali ako súčasť výskumu, tak by sa s nimi pokračovalo napriek tomu, že
nedávajú žiadne klinicky užitočné údaje, pretože prednosť by mal výskum (t.j. meranie cytokínov
v CSF), nie klinická starostlivosť. U žiadneho z vyšetrovaných detí sa nemerali cytokíny v CSF.
Nebolo to súčasťou EC 172-96. Namiesto toho sa rozhodlo zamerať sa na vyšetrovanie ochorenia
čriev, ktoré dávalo najvýznamnejšie zistenia, potenciálne vedúce k liečbe. Argument, že deti boli
podrobené LP za účelom výskumu a nie klinickej starostlivosti, je teda beznádejne nelogický.

Rutterovo vnímanie vyšetrovania 12 detí, popísaných v The Lancet, ako výskumu bolo zrejme
motivované hlavne jeho mimoriadnym postojom ku skúmaniu možných nežiaducich účinkov očko-
vania. Pred GMC sa ho opýtala Sallie Smith217 po tom, ako mu ukázala korešpondenciu medzi Wal-
ker-Smithom a lekárom, ktorý odporučil daných rodičov k Walker-Smithovi:

Smith: „Ešte raz, prof. Rutter: vyvoláva tento list vo Vás dojem výskumu alebo klinické-
ho vyšetrovania?“

Rutter: „Znie to oveľa viac ako výskum. Je tam reč o programe pre vyšetrovanie detí.
Čo sa týka spojitosti s očkovaním, bola zjavne hnacím motorom pre to, čo sa dialo. Je
to zjavné z toho, ako sa s týmito vecami vysporiadal Dr. Wakefield. Normálne by sa to
však v tom čase nepovažovalo za klinicky potrebné vyšetrenie. Ak by výskum ukázal
nejakú zmysluplnú spojitosť, mohlo by sa to vyšetrenie stať klinicky potrebným, ale v
tom čase to tak rozhodne nebolo.“

To je vskutku mimoriadny prístup: podľa Ruttera si možný vážny nežiaduci účinok očkovania
u dieťaťa nezaslúžil klinické vyšetrenie. Tento citát tiež poukazuje na jeden z podstatnejších bodov
obžaloby — úsudok: Walker-Smithova zmienka o  „programe vyšetrovania“ znela Rutterovi viac

215 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, záznam o stretnutí Ruttera s Field Fisher Waterhouse, 7.IX.2006, 
nepoužitý materiál

216 list Wakefield => Pegg, 3.II.1997
217 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 35, str. 56



ako výskum. Navyše, GMC argumentovala a Rutter súhlasil s tým, že vyšetrovanie 12 detí, ktoré
sme popísali v The Lancet, muselo byť výskumom, keďže LP bola vykonaná bez toho, aby nejaký
neurológ predtým každé dieťa zvlášť prezrel. Rutter opomenul skutočnosť, že okrem odbornosti
v gastroenterológii sú Walker-Smith a jeho spolupracovníci tiež veľmi skúsenými detskými lekármi.
LP je vyšetrenie, ktoré pediatri predpisujú a vykonávajú úplne bežne. Na základe klinických údajov,
ktoré mali, boli úplne oprávnení rozhodnúť, či LP je alebo nie je vhodným vyšetrením týchto detí.
Dôvodom pre LP bol úpadok vo vývine. Pred vykonaním LP sa Walker-Smithov team uistil, že kaž-
dé z detí, ktorým urobili LP, zažilo úpadok vo vývine.

LP vo vyšetrovaní CDD
Aké je teda oprávnenie pre LP u skupiny detí s podozrením na diagnózu CDD? Ako som už napí-

sal v kapitole 9 — „Diabol tkvie v detaile“, je len malý, ak vôbec nejaký, dôvod rozlišovať medzi
CDD a autizmom — obzvlášť regresívnym autizmom. Preto je hodné zmienky, že LP a rozbor CSF
podporujú mnohí odborníci na CDD. Pri krížovom výsluchu Murchovým starším právnikom Ad-
rianom Hopkinsom, QC, Rutter sám podporil používanie LP u detí s podozrením na CDD:218

Hopkins: „Ak by ste mal do činenia s dieťaťom, u ktorého máte podozrenie na skutočnú
dezintegračnú poruchu a nie autizmus s úpadkom, považoval by ste za rozumné zaradiť
LP medzi Vaše klinické vyšetrenia“

Rutter: „Áno.“

V prehľade lekárskej literatúry, spojenom s kazuistikou z roku 1996, Russo a kol.219 pojednávajú
o kľúčových rysoch CDD a ich prelínaní sa s autizmom. Tento článok obzvlášť zmieňuje fyzické
prejavy,  ktoré  sprevádzajú  úpadok vo vývoji  u  postihnutých detí.  Popisuje  potrebu podrobného
lekárskeho a neurologického vyšetrenia detí s CDD, ktoré zažívajú akútne alebo subakútne chrad-
nutie, vrátane LP a testovania CSF na protilátky proti osýpkam, čím sa zistia známky osýpkovej en-
cefalitídy. Tento článok poskytol iným lekárom užitočné smernice pre vyhodnocovanie postihnu-
tých detí. Kazuistika popisuje CDD s nástupom v 3,5 rokoch u istého chlapca. Kľúčové body jeho
anamnézy boli:

• normálny vývin v ranom detstve

• postupná strata reči a zvukového prejavu

• rozvinutie obmedzených záujmov

• (nezmyselne) opakovaná činnosť

• sekundárna inkontinencia moču i stolice

• prípady náhleho neutíšiteľného kriku

• strata samo-obslužných schopností

Po prečítaní si kapitoly 2 — „Skúmané deti“ vám musí byť zrejmé prelínanie sa tohto dieťaťa
s tými 12 deťmi, čo sme popísali v časopise The Lancet. Na základe ich klinických anamnéz a pora-
denstva našich spolupracovníkov v oblasti detskej psychiatrie sme mali veľmi veľa dôvodov (ako sa
vyjadril Adrian Hopkins) na  „podozrenie na skutočnú dezintegračnú poruchu“ u týchto detí. Iní

218 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 38, str. 25
219 Russo M, Perry R, Kolodny E, Gillberg C: „Heller syndrome in a pre-school boy. Proposed medical evaluation and

hypothesized pathogenesis“, European Child and Adolescent Psychiatry, 1996, 5(3):172–177



lekári — vrátane Hulla, ktorý bol ďalším svedkom obžaloby v disciplinárnom konaní pred GMC220

— tiež popísali podobné prípady a schvaľovali prístup, ktorý zvolil Russo i Walker-Smithov team
v RFH.221,222 Hull napísal vo svojej učebnici:

„Napr. dievčatko vo veku 26 mesiacov. Jeho vývin bol do 20 mesiacov života celkom
normálny. Jeho rodičia si potom všimli, že sa stalo menej komunikatívnym a pri chôdzi
začalo častejšie padať. Počas nasledujúcich 6 mesiacov sa jeho chôdza stala menej vy-
rovnanou, menej sa hralo, zhoršilo sa v reči a stalo sa podráždeným. Diagnóza: úpadok
vo vývine.
 

Vyšetrenia:

Nasledujúci zoznam obsahuje len niekoľko bežnejších a užitočných vyšetrení … CSF …
zvýšené bielkoviny a pomer titrov protilátok v CSF a v sére …“

LP a autizmus
Úloha LP u autizmu je spornejšia než u CDD, pričom názory odborníkov sa ostro odlišujú. De-

bata o oprávnenosti tohto zákroku vlastne určitým spôsobom odráža obšírnejšiu debatu o prevahe
genetiky vs. prevahe vplyvov prostredia u tejto poruchy. Rutter — ako obhajca genetickej podstaty
autizmu — vidí len pomerne malé oprávnenie na podrobné rutinné vyšetrovanie jeho možnej orga-
nickej podstaty, aj keď pripúšťa organickú podstatu tejto choroby.223,224 Vo svojej správe pre právni-
kov GMC vlastne napísal:

„Neviem o žiadnom detskom psychiatrovi alebo neurológovi vo Veľkej Británii, ktorý by
považoval LP za oprávnené rutinné vyšetrenie detí s poruchou autistického spektra. Jed-
ni aj druhí by si boli vedomí toho, že obdobia úpadku sú u autizmu veľmi bežné a nie
sú dôvodom pre podrobné invazívne vyšetrenie.“

Naproti tomu Christopher Gillberg, švédsky profesor detskej a adolescentnej psychiatrie a odbor-
ník na autizmus, obhajuje LP v rutinnom klinickom vyšetrovaní detí s autizmom. Keď vykonal na
CSF určité štúdie na testovanie hypotéz, opakovane zistil rozdiely medzi autistickými deťmi a neau-
tistickou kontrolnou skupinou, čo podporuje hypotézu, že za autizmom stojí určitá organická pato-
lógia.225
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Rutter vo svojom svedectve pred GMC podal Gillbergovu skúsenosť trochu inak. Keď sa ho Sal-
lie Smith opýtala, či Gillbergom zverejnené zistenia podporujú LP u autizmu, Rutter to zamietol:226

„Nakoľko viem, [Gillberg] stále LP podporuje, ale na ním zverejnených správach je
dosť zarážajúca absencia akýchkoľvek dôkazov o tom, že je LP vôbec nejak užitočná.“

Pri krížovom výsluchu Adrianom Hopkinsom to Rutter vyjadril silnejšie:227

„Údaje od Gillberga alebo kohokoľvek iného, kto uplatňuje tento prístup, sú dokonale
zajedno vo svojej nepriaznivosti. Takže Gillbergove vlastné zistenia idú v skutočnosti
proti radám, ktoré dáva.“

Rutterove antipatie voči Gillbergovi boli počas jeho svedectva opakovanou témou. Pri jednej prí-
ležitosti povedal, že má…

„… nezávideniahodnú povesť skrz zistenia, ktoré sa nepodarilo zopakovať.“

Rutter si svojím opakovaným pohŕdaním Gillbergom vyslúžil pri krížovom výsluchu pokarhanie.
Keď Hopkins upriamil Rutterovu pozornosť na skutočnosť, že Gillbergov rozbor CSF v skutočnosti
viedol k postupnosti priaznivých zverejnených zistení, Rutter sa uchýlil k odmietaniu Gillbergovej
vedy ako takej.

Porota GMC bola vedená k viere, že použitie LP bolo svojráznym švédskym (v skutočnosti svoj-
ráznym Gillbergovým) úkazom. Hopkins počas krížového výsluchu Rutterovi povedal, že Gillberg
bol spolu s Dr. Mary Coleman, pediatrickou neurologičkou z USA, spoluautorom významnej učeb-
nice, v ktorej stojí:228

„… LP je tu na to, aby vylúčila stupňujúcu sa encefalitídu a encefalopatiu…

… dôkazy o spojitosti aj prípadov tzv. klasického autizmu so širokou paletou určitých
chorôb, … sú teraz také, že nevykonanie tohto druhu zákroku sa musí považovať za
klinicky neprijateľné.“

Výzva Rutterovi z oboch strán Atlantiku bola jasná: jeho diagnostický prístup k autizmu bol pod-
ľa Christophera Gillberga i Mary Coleman „neprijateľný“.

Táto profesiálna nevraživosť zrejme bola súčasťou dlho trvajúcej debaty o tom, či podrobnejšie
klinické vyšetrovanie detí s autizmom zvyšuje alebo nezvyšuje poznanie chorôb, a teda aj potenciál-
ne možnosti liečby.

Zvyšuje podrobnejšie vyšetrovanie detí s autizmom poznanie 
lekárskych diagnóz?

V roku 1996 Christopher Gillberg a Mary Coleman poskytli podrobný prehľad spojitostí autizmu
s inými poruchami na základe 7 kohortných štúdií. Napísali:229

„Percento s autizmom spojených porúch a/alebo organických chorôb kolísalo od 11 ale-
bo 12% v kohortných štúdiách bez podrobného neurologického a lekárskeho vyšetrova-

226 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 35, str. 23
227 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 38, str. 22
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229 Gillberg C, Coleman M: „Autism and medical disorders: a review of the literature“, Developmental Medicine and 
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nia (Gillberg 1984;230 Ritvo a kol. 1990)231 po 37% v štúdiách s takýmto vyšetrovaním
(Steffenburg 1991).232 V ostatnej štúdii by len 17% prípadov vykázalo spojitosť s neja-
kou poruchou, keby neuropsychiatrické zhodnotenie pacienta nebolo podrobné. Preto to
vyzerá tak, že čím podrobnejšie je lekárske vyšetrovanie, tým viac súvisiacich porúch sa
odhalí.“

Intuitívne by človek považoval odhalenie súvisiacich porúch za zásadne dôležité, obzvlášť v prí-
pade, že by to viedlo k možnosti účinnej liečby. Príkladom toho je encefalitída, spôsobená herpes
vírusom. Gillberg i Coleman boli kritickí k Rutterovi a kol. na základe toho, čo považovali za zá-
sadnú chybu v Rutterovom analytickom prístupe k dostupným štúdiám:

„Niektorí autori (napr. Bailey a kol. 1993,233 Rutter a kol. 1994)223 sa zrejme domnieva-
jú, že percento súvisiacich porúch možno porovnávať medzi štúdiami bez ohľadu na
reprezentatívnosť vzorky  alebo podrobnosť vyšetrenia.  Keďže takmer všetky  štúdie
autizmu (často na klinikou či inak odporučených skupinách pacientov, nie na vzorkách
obyvateľstva) obsahovali len veľmi obmedzené lekárske vyšetrovanie (nanajvýš tak fy-
zické vyšetrenie, chromozómy, krvný obraz a rozbor moču), záverom bolo, že súvisiace
poruchy, hoci nastávajú u časti prípadov autizmu, sú pomerne zriedkavé (okolo 10% až
12% podľa Ruttera a kol. 1994).

Vo zverejnenej literatúre však jedinou štúdiou, v ktorej autisti zo vzorky obyvateľstva bo-
li podrobne lekársky, biochemicky a neurologicky vyšetrení, je štúdia Suzanne Steffen-
burg (1991). Štúdia Winga a Goulda (1979) bola pravdepodobne druhou najpodrobnej-
šou štúdiou v tomto zmysle a celkový výskyt možno s autizmom súvisiacich porúch bol
v nej takmer rovnaký. Preto pokým nebudú iné vzorky obyvateľstva predmetom podrob-
ného lekárskeho vyšetrovania (ktoré si netreba zamieňať s — čo aj širokou — škálou
testov krvi a moču), môžeme sa len domnievať, aká veľká je tá časť prípadov autizmu,
u ktorej sú prítomné súvisiace poruchy zdravia.

… bez ohľadu na to, či je podiel súvisiacich porúch zdravia u autizmu 11%, 24% alebo
37%, podrobné lekárske vyšetrovanie je zjavne potrebné. Niekoľko z porúch zdravia,
o ktorých dnes vieme, že niekedy majú spojitosť s autizmom, možno diagnostikovať len
rozsiahlymi vyšetreniami, medzi ktoré by mali patriť… vyšetrenie CSF (na encefalitídu
a stupňujúce sa encefalopatie).“

Tak tu nám uznávaní odborníci na autizmus presvedčivo argumentujú za rutinné používanie LP
na diagnostiku porúch zdravia, súvisiacich s autizmom. Ďalší z Rutterových chránencov z Výskum-
ného ústavu psychiatrického Kráľovskej vysokej školy (angl. Institute of Psychiatry, King's Colle-
ge) v Londýne — Dr. Patrick Bolton — pripustil obe strany debaty o lekárskych vyšetreniach, keď
napísal:234

„Výber vhodných testov na zistenie týchto chorôb by sa mal riadiť anamnézou a výsled-
kami telesného vyšetrenia, ako aj očakávaným prínosom a invazívnosťou zákroku. To
bolo predmetom určitej diskusie o vyšetrovaní detí s poruchami autistického spektra,
keď niektorí klinickí lekári (Gillberg a Coleman, 1996) presadzovali, aby sa vždy vyko-
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návali rozsiahle lekárske vyšetrenia (napr. snímky mozgu a LP). Naproti tomu väčšina
je skôr za podstatne menšiu sadu vyšetrení (Rutter 1994, Barton a Volkmar 1998).“

Bolton sa však nezmieňuje o skutočnosti, že množstvo zistených súvisiacich porúch zdravia sa
podstatne zvýši, keď sa uplatní prístup, ktorý navrhujú Gillberg a Coleman. Bolton pokračoval:

„Pravdepodobnosť  zistenia  nejakej  choroby  závisí  od  závažnosti  vývinovej  poruchy
a najvyššia je u ľudí so závažným a ťažkým stupňom zdravotného postihnutia.“

Ak toto malo iným pomôcť v odhaľovaní podskupín detí, ktoré majú podstúpiť rozsiahlejšie le-
kárske vyšetrovanie (t.j. tých, čo majú ťažký stupeň zdravotného postihnutia), tak to neposkytuje
primerané usmernenie. Bolton sa tiež nezmieňuje, že pravdepodobnosť zistenia nejakej choroby zá-
visí priamo od toho, ako usilovne ju hľadáme. V kontraste so značne nihilistickým názorom Ruttera
a kol. argumentuje Dr. Cheryl Hendry z University of Georgia:235

„Je tiež značne potrebné vyjasniť povahu možných organických príčin CDD, autistickej
poruchy a ostatných prenikavých porúch vývinu, ako aj mechanizmov neurologického
poškodenia.“

Najúčinnejším spôsobom, ako to urobiť, je osvojiť si ráznejší, systematický prístup k vytyčova-
niu organického základu príznakov u každého jedného dieťaťa. Rutterov článok z roku 1994 je po-
učný, keď píše:

„Gillberg zdôrazňoval, že predpokladaná silná spojitosť so známymi chorobami zname-
ná, že sa majú rutinne vykonávať rozsiahle vyšetrenia, vrátane LP a CAT snímania. Fe-
derico a kol. (1990) predniesli podobné argumenty… Väčšina kritikov však nepovažuje
LP a snímanie mozgu za súčasť sady zásadných vyšetrení, ktoré treba vykonať aj bez ob-
zvláštnych dôvodov (Rutter 1985, Bailey 1994).“

Rutter ponúka objasnenie, čo by mohli byť tieto „obzvláštne dôvody“ až neskôr, keď píše:

„Je veľmi neisté, či je potrebné vykonať LP za neprítomnosti akýchkoľvek klinických
známok neurologického chradnutia.“

Preto sa zdá, že „chradnutie“ dieťaťa je podmienkou pre vykonanie LP. Všetkých 12 detí, o kto-
rých sme písali v The Lancet, neurologicky chradlo. Navyše, keď je reč o Rutterových „obzvlášt-
nych dôvodoch“, považovalo sa za normálne (tzn. za štandardnú starostlivosť) skúmať CSF u detí,
keď ich úpadok do autizmu bol spojený s nejakou konkrétnou nákazou.207 Je logické predpokladať,
že pravdepodobnosť odhalenia nákazy, ktorá je príčinou problému, je asi oveľa vyššia, keď úpadok
vo vývine nasleduje po zaznamenanej nákaze (alebo po očkovaní). A predsa, ak chradnutie dieťaťa
nasleduje po očkovaní vakcínou s obsahom vírusov, ktoré sú schopné nakaziť mozog, spôsobiť jeho
zápal a ktoré boli v lekárskej literatúre spojené s autizmom, tak sa LP zamieta až do tej miery, že jej
vykonanie sa považuje za priestupok voči lekárskej etike.

Posuňme sa ďalej od Ruttera a detskej psychiatrie. Aký je názor odborníkov na detskú neuroló-
giu, ktorí sa — na rozdiel od mnohých psychiatrov — viac zaujímajú o organický základ ochorenia
nervovej sústavy než o jeho možné psychologické príčiny? Dr. John Menkes, emeritný profesor ne-
urológie a pediatrie na UCLA (angl. University of California, Los Angeles = Kalifornská univerzita
v Los Angeles) a autor významnej učebnice „Child Neurology“ („Detská neurológia“), bol sveto-
vým odborníkom na autizmus a príbuzné poruchy. Vylúčenie prípadnej mitochondriálnej cytopatie

235 Hendry CN: „Childhood disintegrative disorder: should it be considered a distinct diagnosis?“, Clinical 
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meraním kyseliny mliečnej v CSF popisuje konkrétne Dr. Menkes ako dôvod pre LP u takýchto
detí.236 V e-maile z 11.II.2006, krátko pred svojou smrťou, mi napísal:

„Podľa mňa — a tak sme to uviedli aj v najnovšom vydaní našej učebnice — môže roz-
bor CSF „pomôcť“ pri rozdielovej diagnostike regresívneho autizmu. Tiež si myslím, že
riziká LP u dieťaťa s autizmom sú tak maličké, že nevidím žiadne kontraindikácie také-
hoto zákroku.“

Dr. Marcel Kinsbourne je pediatrický neurológ a odborník na detské vývinové poruchy. Medicí-
nu študoval na Oxfordskej univerzite a v Guyovej nemocnici (angl. Guy's Hospital) v Londýne a te-
raz je emeritným profesorom pediatrickej neurológie na Tufts University v Bostone. Jeho odborný
názor je takýto:237

„Ak dieťa, ktoré sa doposiaľ vyvíjalo normálne, začne v druhom roku života postupne
strácať mentálne zručnosti, predstavuje to postupujúce poškodenie mozgu, ktoré si vyža-
duje vyšetrenie. Skutočnosť, že konečným výsledkom úpadku je behaviorálny syndróm
autizmus, pri diagnostike veľmi nepomôže, keďže je dobre známe a vo všeobecnosti sa
uznáva, že jestvuje prinajmenšom pár desiatok rôznych príčin syndrómov autistického
spektra. Takéto dieťa môže mať degeneratívnu metabolickú chorobu alebo subakútne
zápalové ochorenie nervového systému, spôsobené napr. „pomalým vírusom“. Ak by to
tak bolo, bolo by dôležité potvrdiť to pre potreby ako prognózy, tak aj možnej liečby.

Najpriamejší spôsob určovania choroby mozgu, odhliadnuc od biopsie mozgu, ktorá by
bola vo veľkej väčšine takýchto prípadov neprípustná, je štúdium zloženia CSF. Abnor-
málna cytológia a známky nákazy, ako sú imunoglobulíny, pôvodca choroby sám o sebe
alebo kúsky jeho genómu možno dnes zistiť s vysokou citlivosťou. CSF sa získava pomo-
cou LP (napichnutia miechy). V mojej kapitole „Autism: Diagnostic Evaluation“ („Au-
tizmus: Diagnostické vyhodnocovanie“) učebnice „Child Neurology“ („Detská neuro-
lógia“; Menkes, Sarnat & Maria, 2006) píšem:

„LP môže pomôcť pri rozdielovej diagnostike novo sa objavivších kŕčov alebo úpadku
do autizmu.“ (strana 1118)

Skúmanie dieťaťa, ktoré z normálneho vývinu upadlo do autistického syndrómu, pomo-
cou LP nie je ani v najmenšom škodlivé. Úplne si to vyžadujú klinické dôvody.“

 Britská skúsenosť s chorobou šialených kráv (bovinná spongiformná encefalopatia = BSE) bola
včasným návodom na správny prístup k neuropsychiatrickým syndrómom s neznámou príčinou.
Martin Rossor, profesor klinickej neurológie z Národnej nemocnice pre neurologické choroby (angl.
National Hospital for Neurological Diseases) a z Nemocnice sv. Márie (angl. St. Mary's Hospital)
v Londýne podal 26.X.1998 Southwoodovej skupine pre vyšetrovanie BSE toto stanovisko:

„Rozdielová diagnostika pacientov, vykazujúcich poruchy poznávacích schopností, ob-
zvlášť keď sú mladí, je veľmi široká. Takíto pacienti si vyžadujú starostlivé zhodnotenie
stavu a rozsiahle vyšetrenia.

…

Snímky mozgu by sa mali vyhotoviť u väčšiny pacientov, vykazujúcich poruchy poznáva-
cích schopností, a u všetkých nezvyčajných prípadov i u všetkých mladých ľudí… Všetci
nezvyčajní pacienti s demenciou, ako aj tí, u ktorých sa prejavila v mladom veku, by ma-
li podstúpiť vyšetrenie CSF, získanej pomocou LP. To odhalí zápalové zmeny, poukazu-
júce na nákazu alebo zápalovú poruchu ako napr. roztrúsenú sklerózu.“

236 Menkes JH, Sarnat HB: „Child Neurology“, 6. vydanie, Lippincott Williams & Wilkins, 2000
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Uznajte teda, že tu máme prinajmenšom rozdiely v odborných názoroch na potrebu LP pri vyšet-
rovaní autizmu. Menej odborníkov nesúhlasí s LP u regresívneho autizmu a ohľadne potreby LP pri
vyšetrovaní CDD panuje v odborných kruhoch široká zhoda. Možno si pomyslíte, že vhodným fó-
rom na diskusiu o akýchkoľvek nevyriešených rozdieloch v názoroch a postojoch by boli stránky
lekárskych časopisov, a nie lavica svedkov v súdnej sieni GMC.

Kde sme teraz?
LP ako rutinný klinický zákrok u postihnutých detí, čo sa dostali do našej starostlivosti v RFH,

sme opustili začiatkom roku 1997. U malého počtu detí, ktorým sme LP vykonali, nepriniesla táto
nijaký dôkaz mitochondriálnej poruchy, ani nemali v CSF protilátky proti osýpkam či ružienke. Za
týchto klinických okolností sa Walker-Smith a jeho team rozhodli zrušiť tento test, aby znížili počet
zákrokov, ktoré tieto deti podstupovali.

Mitochondriálne poruchy sa medzitým stali horúcou témou na poli autizmu, keď sa zistilo, že
vysoké percento detí vykazuje známky mitochondriálnej dysfunkcie238 — niečoho, s čím sa mohli
narodiť, alebo čo sa mohlo rozvinúť v prvých rokoch života pôsobením stresového činiteľa zo ži-
votného prostredia, napr. organickej zlúčeniny ortuti. Tak či onak, diagnostická technika pokročila
a na zistenie mitochondriálnych porúch už nie je potrebné vykonávať LP.

Pri spätnom pohľade možno vnímať ukončenie vykonávania LP v RFH ako predčasné, keďže
sme hľadali možnú vírusovú príčinu. Keď sme spolu s Dr. Jamesom Jeffreym Bradstreetom z Flori-
dy a prof. Johnom O'Learym z Dublinu vykonali podrobnejší rozbor CSF troch podobne postihnu-
tých detí z USA, našli sme v CSF všetkých troch detí tie isté jedinečné časti genetického materiálu
osýpkového vírusu.239 Navyše sme u dvoch z týchto troch detí našli zvýšené hladiny protilátok proti
osýpkam. U troch neautistických detí z kontrolnej skupiny sme nenašli žiadne známky prítomnosti
osýpkového vírusu v CSF. Laboratórne techniky na zisťovanie génov osýpok v O'Learyho laborató-
riu boli potom kritizované240 a následne obhájené.241 Väčšia štúdia, ktorá použila tú istú technológiu,
bola neskôr predstavená na istom vedeckom stretnutí o autizme.242 Odoslanie plného článku do tlače
bolo zdržané čakaním na (nakoniec úspešné) vyriešenie technických problémov, spojených so zis-
ťovaním vírusu osýpok.

238 Oliveira G, Diogo L, Grazina M, Garcia P, Ataíde A, Marques C, Miguel T, Borges L, Vicente AM, Oliveira CR: 
„Mitochondrial dysfunction in autism spectrum disorders: a population-based study“, Developmental Medicine 
and Child Neurology, 2005, 47(3):185–189;
Weissman JR, Kelley RI, Bauman ML, Cohen BH, Murray KF, Mitchell RL, Kern RL, Natowicz MR: 
„Mitochondrial disease in autism spectrum disorder patients: a cohort analysis“, PLoS One, 2008, 3(11):e3815;
Autism Speaks: „Mitochondria and Autism: Energizing the Study of Energetics“, 17.III.2010, 
https://www.autismspeaks.org/science/science-news/mitochondria-and-autism-energizing-study-energetics

239 Bradstreet JJ, El Dahr J, Anthony A, Kartzinel JJ, Wakefield AJ: „Detection of Measles Virus Genomic RNA in 
Cerebrospinal Fluid of Children with Regressive Autism: a Report of Three Cases“, Journal of American Physicians
and Surgeons, 2004, 9(2):38–45

240 stanovisko a správa prof. S. Bustina v britskom súdnom spore o odškodné za nežiaduce účinky MMR vakcíny
241 Hornig M, Briese T, Buie T, Bauman ML, Lauwers G, Siemetzki U, Hummel K, Rota PA, Bellini WJ, O'Leary JJ, 

Sheils O, Alden E, Pickering L, Lipkin WI: „Lack of association between measles virus vaccine and autism with 
enteropathy: a case-control study“, PLoS One, 2008, 3(9):e3140

242 Bradstreet JJ, El Dahr J, Walker S, Montgomery SM, Kartzinel JJ, Wakefield AJ, Sheils O, O'Leary JJ: „TaqMan 
RT-PCR Detection of Measles Virus Genomic RNA in Cerebrospinal Fluid in Children with Regressive Autism“, 
článok predstavený na Medzinárodnom stretnutí výskumníkov autizmu (International Meeting for Autism 
Research) v Sacramente, Kalifornia, 2004;
všetky skúmané deti dostali MMR vakcínu a žiadne neprekonalo osýpky
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Kapitola „Metódy“ tohto článku výslovne uvádza klinické indikácie pre vykonanie takéhoto zá-
kroku u detí s autistickou poruchou:

„Keďže deti s AE (autistickou encefalopatiou) utrpeli neurologické chradnutie a úpadok
vo vývine po nákaze vírusom, rozbory CSF boli preto za neúplne diagnostikovanej re-
gresívnej encefalopatie klinicky potrebné.“

Genetický materiál osýpkového vírusu sa v tejto štúdii potvrdil v CSF 19 z 28 (68%) autistov
a v CSF jedného prípadu z 37 (3%) z kontrolnej skupiny neautistických detí. Ďalšie testy potvrdili,
že tam, kde bola dostupná dostatočne veľká vzorka, sa ukázalo, že genetický materiál pochádza
z vakcinačného vírusu.

V závere tohto článku sa dočítame:

„Z týchto údajov vyplýva, že virologický rozbor CSF je potrebný u detí, ktoré upadli do
autizmu po nákaze živými vakcinačnými vírusmi.“

Závery tohto článku sa zastavili krátko pred akýmkoľvek tvrdením o tom, že MMR vakcína spô-
sobuje autizmus. Najviac, čo sa dá z týchto zistení genetického materiálu osýpkového vírusu v CSF
vyvodiť, je silná štatistická spojitosť medzi prítomnosťou tohto vírusu a skupinou autistov. Zistenie
protilátok proti osýpkam v CSF v tej menšej štúdii je svojím spôsobom zaujímavejšie, keďže po-
ukazuje na miestnu imunitnú odpoveď na osýpkový vírus v mozgu niektorých postihnutých detí. Je
zjavne potrebná ďalšia štúdia, ktorá by zistila, či tieto zistenia možno zopakovať aj inde.

Aký je súčasný stav genetiky? Zásadná — takmer výlučná — podpora genetického modelu au-
tizmu viedla (jemne povedané) ku sklamaniu. Genetické štúdie vôbec nedokázali ospravedlniť akú-
koľvek vieru v to, že za veľkou väčšinou prípadov autizmu stojí nejaká prvotná genetická porucha.
Namiesto toho prevláda názor, že väčšina súčasných prípadov autizmu nastáva ako následok pestrej
palety príčin alebo spúšťačov zo životného prostredia, ku ktorým môže mať dieťa genetickú náchyl-
nosť. V tom však tkvie zaujatosť veľkého počtu odborníkov na tomto poli. Na oslavu detského psy-
chiatra, ktorý ako prvý popísal autizmus, napísal Rutter o Kannerovi:

„V dobe, považovanej niekedy za dobu „epidemického environmentalizmu“, bystro naz-
načoval, že autizmus predstavuje určitý druh vstavaného nedostatku.“

Človek si nemôže pomôcť, ale má pocit, že táto zaujatosť má tak veľký vplyv, že odborná obec
zúžila svoje zorné pole až do tej miery, že bráni prípadnému pokroku. Potrebný prechod od genetic-
kého k prevládajúcemu environmentálnemu modelu u mnohých chorôb nie je novinkou. Do 80. ro-
kov 20. storočia boli syndrómy nedostatočnej imunity pomerne zriedkavé. Pozostávali zo zmesi ge-
netických anomálií, ktoré oslabovali rôzne časti imunity, čo viedlo k neobvyklým nákazlivým cho-
robám (nákazám, ktoré len u málokoho spôsobia chorobu) a k rakovine. A potom sa to zmenilo.
Epidémia získanej nedostatočnej imunity zrážala tisíce ľudí po tom, ako sa AIDS (angl. Acquired
Immune Deficiency Syndrome = syndróm získanej nedostatočnej imunity) rozšíril po celom svete.
Iný príklad: veľmi dobre si spomínam na prednášky v 80. rokoch 20. storočia o vzťahu medzi gene-
tikou krvných skupín a súvisiacim rizikom vredov na dvanástniku, žalúdočných vredov a rakoviny
žalúdka. Istý austrálsky lekár presmeroval pozornosť lekárskej obce na skrutkovitú baktériu v ža-
lúdkoch ľudí s vredmi a odstránil ju antibiotikami, čím vyliečil vredy. Tým skončili všetky diskusie
o genetike krvných skupín. Nevravím, že boli zlé, len sa stali nadbytočnými, nepotrebnými tvárou
v tvár oveľa presvedčivejšej množine faktov. Autizmus práve podstupuje ten istý prerod.



Skôr, než zameriame našu pozornosť na kategorické odlíšenie jednej množiny detí od druhej na
základe ich vonkajších prejavov, mali by sme mať na pamäti, že prejavy chorôb, spustených vplyv-
mi životného prostredia, budú do veľkej miery zistené pomocou vzorca vystavenia príčinnému čini-
teľu životného prostredia. Medzi premenné, na ktorých záleží, patrí aj vek, v ktorom človeka daný
činiteľ „zasiahne“, akou dávkou je zasiahnutý, či nie je v čase zásahu zhodou okolností chorý na
niečo iné, aké má genetické sklony a akým spôsobom je zasiahnutý. Keď je reč o očkovaní, povaha
postupného či súbežného vystavenia sa látkam ako ortuť či hliník, ktoré menia imunitnú odpoveď,
a živým vírusovým vakcínam, ktorých vplyv závisí od tejto imunitnej odpovede, podľa mňa veľkou
mierou určuje, ako bude vyzerať nežiaduci účinok.

Zásah v 6 mesiacoch života môže spôsobiť autistický syndróm, ktorý zanechá dieťa nespoločen-
ské, bez reči a jazyka, vždy inkontinentné (neschopné ovládať vylučovanie moču a stolice). Dostane
diagnózu klasický autizmus. Naproti tomu taký istý zásah vo veku 3 rokov môže spôsobiť u toho is-
tého dieťaťa stratu reči a jazyka, či stratu predtým nadobudnutej kontinencie. Dieťa však zostane sr-
dečné k tým, ktorých pozná, keďže sa naučilo, že zdieľanie náklonnosti je odmeňované. Teraz však
jeho chorobu nazvú atypický autizmus alebo CDD. V tomto prípade by rôzne prejavy toho istého
chorobného procesu nemali byť umelo rozdeľované, ako sa pre autizmus a CDD navrhuje na zákla-
de Rutterovho hlavného kritéria — veku nástupu choroby. Keď tak urobíme, vyplýva z toho, že prí-
činy sú rôzne. Stratíme tým vodidlo a tieto choroby skončia večnou honbou za umelými nálepkami.

Detská psychiatria sa najviac vyžíva v popisovaní a pod-kategorizovaní autistických porúch, kre-
slení a prekresľovaní deliacich čiar, ktoré zjavne odlišujú niektoré postihnuté deti od iných. Piate
vydanie „Diagnostickej a štatistickej príručky mentálnych porúch“ (angl. „Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders“), skrátene DSM-V, ktoré pripravuje Zväz amerických psychiatrov
(angl. American Psychiatric Association),243 znovu prekreslí tieto deliace čiary. Sčasti to vyvolali aj
meniace sa prejavy samotných autistických porúch, napr. zvyšujúca sa početnosť úpadkov do autiz-
mu. Človek by nemal podceňovať toto popisovanie, na ktorom musí mať Rutter značné zásluhy.
Z uhla pohľadu takého outsidera, ako som ja, však takéto seba-zdokonaľovanie jednoducho zname-
ná, že samotná choroba (a tiež jej príčiny) skončí skôr v honbe za definíciami než akokoľvek inak.

Detská psychiatria, ako odbor, bola oveľa menej nápomocná pri usmerňovaní lekárov, ako majú
vyšetrovať postihnuté deti. Gillberg o týchto nedostatkoch otvorene napísal:244

„Veľmi nápadne chýba literatúra o vyšetrovaní autizmu. Smernice pre klinických leká-
rov, ktorí chcú vyšetriť svojich autistických pacientov, prakticky nejestvujú.“

Nakoniec je tu aj iný spôsob, ako sa pozerať na chorobu, ktorý zahodí kategorizáciu, cieľom kto-
rej je určiť, či dieťa napĺňa diagnostické kritériá pre plno-krvný autizmus alebo mu chýba len málo
a skončí s nálepkou prenikavej poruchy vývinu — inak neupresnenej (angl. Pervasive Developmen-
tal Disorder — Not Otherwise Specified, skr. PDD-NOS). Tento iný prístup rozprávaním rodičov
nielenže začína, ale sa oň aj skutočne zaujíma, používa ho ako navigačný systém, bez ktorého by tá-
to choroba bola odsúdená na večné putovanie divočinou psychiatrických pomenovaní. V tomto le-
kárskom prístupe niet miesta pre zaujatosť, predsudky či vzájomné obvinenia. Nadmerne špeciali-
zovaný lekár musí byť pripravený prijímať novoty, prehodnotiť lekcie z imunológie a biochémie

243 American Psychiatric Association: „DSM-5 Publication Date Moved to May 2013“, 10.XII.2009, 
http://www.dsm5.org/Newsroom/Documents/09-65%20DSM%20Timeline.pdf

244 Gillberg C: „Medical work-up in children with autism and Asperger syndrome“, Brain Dysfunction, 1990, 3:249–
260
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z lekárskej fakulty, zmenu radšej prijímať než sa jej báť — obzvlášť ohľadne choroby, u ktorej pre-
vláda toľká nevedomosť, a nezutekať, keď rodičia zmienia očkovanie ako možný spúšťač choroby.
Niet zložitejšej  choroby než je tá,  s ktorou sme sa stretli  u autistických detí  v RFH — u detí,
o ktorých právnička obžaloby tvrdila, že vlastne vôbec nie sú choré, u detí, od ktorých sa niektorí
v RFH odvrátili — Pán Boh im pomáhaj. Ale prvý bod je jednoduchý: skloniť sa pokorne pred tým
všetkým, čo ešte nepoznáme. Je to príbeh rodičov. To neznamená, že táto choroba prezradí svoje ta-
jomstvá ľahko, ale je to začiatok.

Vrátim sa teraz k tomu dieťaťu, u ktorého Rutter uviedol očkovanie ako „pravdepodobnú“ príči-
nu autizmu,223 ako som spomínal v kapitole 9 — „Diabol tkvie v detaile“. Rutter a jeho spoluautori
zjavne uznali platnosť rozprávania rodičov a zapísali to silnými slovami. Čo považoval Rutter pri
tomto nástupe choroby po očkovaní za škodlivý mechanizmus, ktorý viedol dané dieťa k autizmu?
A ako bolo toto dieťa vyšetrené? Keby tento prípad popísal v roku 1994, v začiatkoch britskej epi-
démie autizmu a za už rozbehnutej epidémie autizmu v USA, poskytlo by to veľmi dôležitý vhľad
do veci. Keď navyše zvážime Rutterovo vysoké postavenie, kto vie, aký dopad by to mohlo mať na
vytvárajúce sa vnímanie a výskum tejto choroby. Nanešťastie však, ako vidno z Rutterovho svedec-
tva pod krížovým výsluchom na Očkovacom súde USA,245 príbeh tohto dieťaťa v ňom zrejme neza-
nechal hlboký dojem.

Otázka: „V tomto odstavci vlastne hovoríte o prehľadovom článku, ktorý ste zverejnil,
teda o štúdii o systematickom vyšetrovaní 100 jedincov s autizmom, ktorú ste zverejnil
v roku 1993. A hovoríte tu, že len 8 prípadov možno vnímať ako pravdepodobne spôso-
bené nejakou chorobou, jedno dieťa s epilepsiou a s ložiskom v spánkovom laloku na
EEG, u ktorého choroba nastúpila po očkovaní. Vidíte to?“

Rutter: (neverbálna odpoveď)

Otázka: „Usudzujem, že to bol prípad regresívneho autizmu, čo poviete?“

Rutter: „Nespomínam si, či bol alebo nebol. Je mi ľúto. V tomto vám neviem pomôcť.“

A čo súbežné žalúdočno-črevné problémy u detí s autizmom? Sú novinkou, alebo tu boli celý
čas, trápili chorých, zatiaľčo kolektívny nesúzvuk znalcov sa ustálil na prístupe „pre vás je to jed-
noducho autizmus“? Kanner popísal žalúdočno-črevné príznaky u vysokého percenta jeho prvých
pacientov.199 Dohan popísal také príznaky v roku 1969,246 Goodwin v roku 1971.247 Walker-Smith
ich hlásil v roku 1972.248 Gillberg a Coleman sa snažili zvýrazniť „celiatický autizmus“ ako podtyp
vo svojej učebnici z roku 1985.249 Nie je to teda nič nové.

A kde v tom všetkom stojí Rutter? Pod krížovým výsluchom od Stephena Millera, QC, advokáta
prof. Walker-Smitha, dostal Rutter otázku o žalúdočno-črevných príznakoch u autizmu:250

245 United States Court of Federal Claims: „King vs Health and Human Services“, prípad č. 1:03-vv-00584-UNJ, 
dokument 80, podaný 1.VII.2008, str. 100

246 Dohan FC: „Schizophrenia: Possible relationship to cereal grains and celiac disease“ (z knihy Siva-Sankar DV: 
„Schizophrenia: Current Concepts and Research“, PJD Publications, Hicksville, New York, USA, 1969)

247 Goodwin MS, Cowen MA, Goodwin TC: „Malabsorption and cerebral dysfunction: a multivariate and 
comparative study of autistic children“, Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, 1971, 1(1):48–62

248 Walker-Smith J, Andrews J: „Alpha-1-antitrypsin, autism, and coeliac disease“, The Lancet, 1972, 300(7782):883–
884 

249 Gillberg C, Coleman M: „The Biology of the Autistic Syndromes“, Praeger, New York, 1985
250 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 38, str. 47
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Rutter: „Myslím si, že to je niečo, čo si rozhodne zaslúži pozornosť. Všeobecne sa tvrdí,
že autisti často mávajú žalúdočno-črevné príznaky. V tom niet žiadneho rozporu a je to
jasné. Malo by možno význam porozumieť tomu, čo to vlastne znamená. S tým súhlasím.
Preto by som podrobnejšie vyšetrovanie týchto príznakov určite podporil.“

Napriek tomu bolo z ďalšieho vypytovania sa očividné, že Rutter doposiaľ nikdy nespolupraco-
val s pediatrickým gastroenterológom — ani v klinických podmienkach, ani na výskume. Keďže
Rutter priznal, že črevné príznaky sú u autistov tak „bežné a niet o tom sporu“,251 vyvoláva to jed-
noduchú otázku: „Prečo to neurobil?“

Stále som zvedavý, ako by sa zmienení lekári z Nemocnice Pitié-Salpêtrière pozerali na žalúdoč-
no-črevné príznaky a ich možnú spojitosť s narušenou neurológiou u autizmu. V nejakom kúte Ci-
mitière de Montmartre (cintorín v Paríži) sa Charcot asi musel niekoľkokrát otočiť v hrobe nad tým,
čo postihlo tieto deti. Nakoniec bola na rozpoznanie významu týchto príznakov potrebná skupina
gastroenterológov, nie skrz nejakú nadprirodzenú múdrosť, ale skrz usilovné uplatňovanie ich vzde-
lania. Bol popísaný nový syndróm a tieto zistenia boli zopakované po celom svete.252 Výmaz z Re-
gistra lekárov je len malou cenou za výsadu pracovať s postihnutými rodinami.

251 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 38, str. 53
252 Krigsman A, Boris M, Goldblatt A, Stott C: „Clinical Presentation and Histologic Findings at Ileocolonoscopy in 
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Horvath K, Perman JA: „Autistic disorder and gastrointestinal disease“, Current Opinion in Pediatrics, 2002, 
14(5):583–587;
Melmed RD, Schneider CK, Fabes RA, Phillips J, Reichelt K: „Metabolic markers and gastrointestinal symptoms 
in children with autism and related disorders“, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2000, 
31(Suppl. 2):S31–S32;
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with autistic disorder“, The Journal of Pediatrics, 1999, 135(5):559–563;
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endoscópicas, histologicas e inmunologicas de la mucosa digestiva en ninos autistas con síntomas gastro-
intestinales“, Archivos venezolanos de puericultura y pediatría, 2006, 69(1):19–25
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Kapitola 11. Priznanie konfliktu záujmov
Bol som obvinený a nakoniec uznaný za vinného z profesionálneho priestupku kvôli tomu, že

som v článku, uverejnenom vo februári 1998 v časopise The Lancet, nepriznal, že som lekárskym
znalcom, čo sa zapojil do vyhodnocovania opodstatnenosti možnej žaloby o odškodné na výrobcov
MMR vakcín (angl. Measles, Mumps, Rubella = proti osýpkam, príušniciam a ružienke) na strane
detí,  možno poškodených touto  vakcínou.  Napriek  skutočnosti,  že  dlho pred  zverejnením tohto
článku boli podrobnosti o mojom zapojení sa v úlohe znalca do súdneho sporu o odškodnenie po-
skytnuté mojim starším spoluautorom,253 dekanovi lekárskej fakulty254 i redaktorovi The Lancet,255

pravdou je, že v zmienenom článku neboli priznané.

Pravidlá časopisu The Lancet pre priznávanie konfliktov záujmov boli v roku 1997 písané v ak-
tívnom duchu. Požadovali, aby sa autor rozhodol, čo považuje za konflikt záujmov a podľa toho to
priznal resp. nepriznal (subjektívna povinnosť). V čase prijatia do Slobodnej kráľovskej nemocnice
(angl. Royal Free Hospital = RFH) ani jedno z detí, o ktorých je reč v našom článku pre The Lancet,
nebolo zapojené do žaloby o odškodnenie. Každé jedno z týchto 12 detí bolo odporučené k Walker-
Smithovi čisto na vyšetrovanie príznakov choroby. Otázka žaloby o odškodnenie nemala na náš
článok pre The Lancet žiadny vplyv.

Takéto priznanie by navyše privodilo nesprávny dojem, že sa do veci zapojili rodičia skúmaných
detí, súc motivovaní žalobou o odškodnenie, čo som si istý, že nebola pravda. Na základe týchto
skutočností som sa rozhodol, že žiadne takéto priznanie nie je nutné. Za zmienku stojí, že Horton
napísal v roku 1997 úvodník, v ktorom obhajoval svoje vlastné neuvedenie finančného konfliktu zá-
ujmov istého pisateľa poukazom na nebezpečenstvo posadnutosti priznaniami a možnosťou, že ta-
káto posadnutosť poškodí slobodnú diskusiu vo vede.256 Varovanie, ktoré vyslovil, sa obzvlášť týka
prípadov, kde by takéto priznanie mohlo vytvoriť zavádzajúci dojem, ako sa to mohlo stať u nášho
článku pre The Lancet. Jeho očividné priznanie si viny v snahe o zmier nesiahalo — zdá sa — ove-
ľa ďalej než za jeho vlastné vykúpenie sa.

V prvých rokoch 21. storočia sa pravidlá pre priznávanie konfliktov záujmov zmenili. Teraz sú
takmer výlučne písané v pasívnom duchu — čo ostatní, ktorí hodnotili alebo čítali daný článok, mô-
žu vnímať ako autorov možný alebo skutočný konflikt záujmov (objektívna povinnosť). A to už je
úplne iná káva. Autor je nútený, aby sa vžil do rozpoloženia všetkých prípadných čitateľov a priznal
čokoľvek, čo sa domnieva, že by prípadne mohli považovať za konflikt záujmov. V záujme prie-
hľadnosti je to chvályhodné, je to však niečo úplne iné než pravidlá, ktorými sa mali riadiť pisatelia
v roku 1998.

Aké boli praktické dopady tohto sprísnenia požiadaviek na priznávanie konfliktov záujmov v ča-
sopise The Lancet medzi rokmi 1998 a 2007? Vo vyše 1000 po sebe nasledujúcich príspevkoch od
3567 autorov vo zväzku 351 (1.I.–30.VI.1998) deklarovalo konflikty záujmov len 5 autorov u doko-
py len dvoch článkov. Naproti tomu: keď to isté hľadanie vykonáme len na dvoch číslach z roku
2007 (zväzok 369, č. 9579 a zväzok 370, č. 9584), hoci obsahujú len 61 príspevkov od 203 autorov,
konflikty záujmov priznáva 40 autorov v 13 článkoch. Uplatnením prísnejších pravidiel  sa medzi

253 korešpondencia medzi Andrewom Wakefieldom, Johnom Walker-Smithom a Simonom Murchom, II.1997
254 korešpondencia Andrew Wakefield <=> Arie Zuzkerman, 1996–1997
255 korešpondencia Richard Barr <=> Richard Horton, IV.–VII.1997 (viď kapitolu 8 — „Hortonovo svedectvo“)
256 Horton R: „Conflicts of interest in clinical research: opprobrium or obsession“, The Lancet, 1997, 

349(9059):1112–1113



rokmi 1998 a 2007 zdvihla početnosť priznaní konfliktov záujmov v The Lancet z menej než 1
na 500 článkov na viac než 1 na 5 článkov.257

Zaujímavé je, že v roku 1997, keď sme odoslali náš článok na zverejnenie v časopise The Lan-
cet, som sa držal pravidiel platných v danom čase, avšak GMC ma súdila podľa nových pravidiel.
Hlavné dôvody k niečomu takému boli dva: svedectvo šéfredaktora The Lancet (viď kapitolu 8 —
„Hortonovo svedectvo“) a názor odborného znalca obžaloby prof. lorda Michaela Ruttera. Pri tom
druhom by som sa chcel pristaviť po zvyšok tejto kapitoly.

Rutterov prehľad funkcií je vskutku pôsobivý. Je členom redakčných a poradných výborov 21
časopisov a 400 kníh na poli detskej psychiatrie. Ako odborný znalec obžaloby (ktorého si zaplatila
GMC) upozornil Rutter porotu GMC na skutočnosť, že bol „dlhý čas“ členom etickej komisie svo-
jej nemocnice, a preto bol „odborníkom“ na priznávanie konfliktov záujmov.258 Uviedol tiež, že bol
odborným znalcom na  strane  očkovacieho  priemyslu  v  britskom súdnom spore  o  odškodnenie
nežiaducich účinkov MMR vakcín a že vyšetroval 2 z 12 detí, ktoré sme popísali v The Lancet.259

Jeho názor na otázku priznávania konfliktov záujmov mal nevyhnutne značný podiel na rozhodnutí
poroty GMC o tom, že som vinný, keď som v The Lancet nepriznal konflikt záujmov.

Vo svojej správe o tejto veci, ktorú napísal pre GMC ešte pred výsluchom, uviedol, že nepriz-
nanie konfliktu záujmov v The Lancet bolo „značne neuspokojivé“.260 Keď došlo k výsluchu, bol
o poznanie priamejší. Preto je znepokojivé, že vo svojom závažnom svedectve prekrútil pravidlá
The Lancet z predmetného času:

Smith: „… Keby ste bol v roku 1996 lekárom-výskumníkom, ktorý napíše článok o vý-
skume a následne ho odošle na zverejnenie, bol by nejaký možný konflikt záujmov — a
podčiarkujem, že sme v roku 1996 — niečím, čo by ste bral do úvahy?“

Rutter: „Áno, bolo by to bežnou záležitosťou, a to nie v zmysle skutočných konfliktov
záujmov jednotlivých výskumníkov podľa ich vlastného uváženia, ale v zmysle vnímania
konfliktu. Jestvuje celý rad spisov o etických otázkach a všetky jasne hovoria, že dôleži-
té sú vnímané konflikty. A rovnako tak v roku 1996, ako aj dnes, by sa na ne pozeralo
ako na niečo možno podstatné, takže sa mali zverejniť.“

Rutter — napriek subjektívnemu štandardu časopisu The Lancet v predmetnom čase — zastával
názor, že ako dnes, tak aj vtedy mal výskumník objektívnu povinnosť priznať konfliktné záujmy.
Jeho dôvod pre povinné priznávanie konfliktov záujmov bol, že:261

„… čitateľ zverejneného výskumu inak nemôže sám zvážiť, či akosť popisovanej vedy
preváži nad možnosťou, že daný konflikt záujmov skreslí výklad zistených skutočností.“

Hoci to znie rozumne, v predmetnom čase boli pravidlá  The Lancet iné. Počas výpovede pred
GMC požiadali Ruttera, aby obšírnejšie zdôvodnil svoj názor:

Smith: „Viem, že to je široká téma, ale vravíte, že v roku 1996 to bolo niečím, na čo by
sa vtedy bral ohľad. Aspoň v skratke: aký je význam toho pre vedecký výskum, prečo sa
to považuje za niečo, čo by sa malo brať do úvahy a priznať, ak by to mohlo byť vní-
mané ako konflikt záujmov?“

257 prehľad literatúry, vyrobený Richardom Barrom a Kirsten Limb, VIII.2007
258 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 35, str. 2C
259 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 35, str. 5B
260 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterova správa, str. 32, 15.V.2007
261 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 37, str. 55D



Rutter: „Pretože bola vydaná literatúra o významných výskumoch, podľa ktorých kaž-
dý, tzn. my všetci a tiež okolitý svet, či sa nám to páči alebo nie, sme v našich úsudkoch
ovplyvnení tým, čo si myslíme, že by mohlo byť vo veci, takže ak je tu dôvod pre upred-
nostnenie jedného výkladu pred druhým, musíte predpokladať, že aj keď si toho nie ste
vedomá, ovplyvňuje vás to. To je dôvod, prečo by tieto veci mali byť jasne zverejnené,
neutajené, aby mohli ľudia sami zvážiť, či predkladaná veda je tak vysokej akosti, že
vnímaný možný konflikt záujmov možno naozaj pominúť, pretože dôkazy sú tak silné,
alebo je tu viacero možných výkladov a skutočnosť, že jedna odpoveď povedie k jedné-
mu druhu výsledku a iná k inému druhu výsledku, môže ovplyvniť úsudok.“

Rutter sa opäť odvoláva na objektívny štandard, hoci pravidlá The Lancet v roku 1998 boli veľ-
mi úzke a založené výlučne na subjektívnom zmýšľaní pisateľa. Povinnosť uvádzať konflikty záuj-
mov bola následne — a primerane — značne rozšírená a založená na objektívnom štandarde tretej
strany: čo by rozumný človek vnímal ako konflikt záujmov. Došlo k tomu nielen v The Lancet, ale
vo svete vedeckých a lekárskych vydavateľstiev ako takom. Rutter mi však vytýkal porušenie prí-
snejšieho objektívneho štandardu v čase,  keď tento ešte nebol v  The Lancet zavedený.262 Sallie
Smith sa potom Ruttera opýtala, či by on sám priznal svoje vlastné zapojenie sa do súdneho sporu
o odškodné za nežiaduce účinky očkovania podľa vtedy platných pravidiel:

Smith: „… Chcela by som sa Vás opýtať toto: Keby ste sa vžil do kože rozumne zodpo-
vedného a skúseného pisateľa článkov pre lekárske časopisy, považoval by ste výskum
Dr. Wakefielda pre potreby žaloby o odškodnenie ako niečo, čo treba priznať sťaby kon-
flikt záujmov.“

Rutter: „Áno, považoval — z dôvodov, ktoré som už uviedol.“

Smith: „Považoval by ste to za niečo, čo by sa mal lekár zdráhať priznať?“

Rutter: „Na žiadne zdráhanie sa by som nepomyslel.“

Rutterova úloha v súdnom spore o odškodnenie poškodených
MMR vakcínou

Ako som uviedol vyššie, Rutter bol plateným odborníkom v najmenej troch rôznych súdnych
sporoch o odškodnenie, a to na strane výrobcov očkovacích látok a na strane vlády USA. V týchto
sporoch vyjadril odborný názor, že očkovacie látky s obsahom thiomersalu (zlúčenina ortuti, použí-
vaná ako konzervant) a MMR vakcíny nespôsobujú autizmus a že dramatický nárast autizmu je sot-
va skutočný263 — je to jednoducho dôsledok lepšej diagnostiky a rozšírenia diagnostických kritérií.

Rutter poslúžil ako odborník žalovaného v USA v súdnom spore o odškodnenie, kde žalobcovia
tvrdili, že ortuť (thiomersal) vo vakcínach spôsobuje autizmus. Taktiež poslúžil ako odborník obha-
joby v britskom súdnom spore o odškodnenie nežiaducich účinkov MMR vakcín, ktorého sa zhodou
okolností zúčastnili aj dve deti, popísané v našom článku v The Lancet. Nakoniec bol odborníkom
vlády USA na špeciálnom očkovacom súde USA, zriadenom v roku 1986, v konaní Omnibus Au-
tism. Vo všetkých týchto súdnych sporoch o odškodnenie bol zaplatený za svoje názory, že očkova-
nie (= MMR vakcíny a vakcíny s thiomersalom) nespôsobujú autizmus.264

262 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Rutterovo svedectvo, prepis č. 37, str. 57C (Ex. 60)
263 skutočný nárast by znamenal väčší podiel vplyvov prostredia (napr. očkovania)
264 Rutterove odborné posudky neboli zverejnené, ale svedčil pred Očkovacím súdom USA 27.V.2008 v prípadoch 

Mead a King, v „Re: Claims for Vaccine Injuries Resulting in Autism Spectrum Disorders or a Similar 
Developmental Disorder“
Napr. v britskom spore o odškodnenie následkov MMR vakcín poskytol prof. Rutter svoj názor v odbornom 



Rutter poskytol podobný názor v odbornom posudku z 18.II.2008 v konaní Omnibus Autism
v USA. Jeho odborný názor, za ktorý bol dobre zaplatený, sa zakladal čiastočne na ním zverejne-
nom výskume.265 Pokračoval vysvetlením svojho predchádzajúceho i  súčasného zapojenia sa do
súdneho sporu o odškodnenie.266 

Ruttera najali, aby vyložil epidemiologické údaje o MMR a autizme, čo je v súčasnosti predmet
rozsiahlych sporov, debát a volaní po ďalších výskumoch. Preto možno argumentovať, že mal a stá-
le má finančný záujem na zachovaní nedostatku dôkazov vo zverejnenej lekárskej literatúre (vrátane
jeho vlastnej), z ktorej veľkú časť cituje v odkazoch na zdroje a poznámkach pod čiarou vo svojich
odborných posudkoch. Preto je možné (ak nie isté), že významne ťaží z nedostatku dôkazov príčin-
nej súvislosti v literatúre, na základe čoho by mal byť povinný priznať svoju úlohu súdneho znalca
pre výrobcov vakcín v článkoch, ktoré zverejňuje.

Rob, ako hovorím, nie ako robím
Robí však Rutter to, čo káže iným? Nenarážam teraz na voľnejšie obdobie subjektívnej povin-

nosti v 90. rokoch 20. storočia, ale na prísnejšie obdobie objektívnej povinnosti v roku 2005 a na-
sledujúcich, keď platili oveľa prísnejšie pravidlá. Rutter v rokoch 2005 až 2008 zverejnil v recenzo-
vaných (angl. peer-reviewed) časopisoch najmenej 5 článkov, ktoré mali priamy vzťah k MMR vak-
cíne a autizmu. Tieto články obsahovali napr. takéto tvrdenia:

„Význam tohto zistenia je, že očkovanie proti osýpkam a ružienke s najväčšou prav-
depodobnosťou nie je hlavnou príčinou autizmu.“267

„Epidemiologické údaje ohľadne hlavného hypotetického činiteľa životného prostredia,
t.j. MMR vakcíny, sú však sústavne nepriaznivé (nepodporujú túto hypotézu).“268

posudku z 23.VI.2003: „Epidemiologické zistenia neukazujú žiadnu systematickú spojitosť medzi časom zavedenia 
MMR vakcín a časom nárastu autizmu a iných prenikavých porúch vývinu. Preto epidemiologické zistenia 
neposkytujú nijaké podklady pre záver, že táto porucha má pravdepodobnú spojitosť s MMR vakcínou.“

265 „Čo sa týka možnosti, že toxíny (jedy) môžu prispieť k vzniku mentálnych porúch, preskúmal som údaje o účinkoch 
olova zo životného prostredia, rovnako tak účinky očkovacej látky proti osýpkam, príušniciam a ružienke. Zverejnil 
som viac článkov o genetike mentálnych porúch (Rutter, 2006) a obzvlášť o súhre medzi genetickými činiteľmi a či-
niteľmi životného prostredia (Rutter, 2007; Rutter, v tlači)… Ohľadne vypočúvania pred Očkovacím súdom, mám 
obzvláštne skúsenosti s krokmi, potrebnými pre zisťovanie environmentálnych príčin chorôb (Academy of Medical 
Sciences; Rutter, 2007)… Zakladám svoje názory na dostupných vedeckých údajoch a v rámci posudku zmieňujem 
vedecké články, ktoré sa týkajú jednotlivých bodov. Navyše tiež používam svoje rozsiahle klinické skúsenosti za 
uplynulých 40 rokov v diagnostike porúch autistického spektra a ošetrovaní detí a dospelých s týmito poruchami.“

266 „Ohľadne problémov, ktoré posudzuje Očkovací súd, by som rád prehlásil, že zhruba pred 4 rokmi som súhlasil 
s úlohou súdneho znalca v súdnom spore o odškodnenie nežiaducich účinkov vakcín s thiomersalom. V súvislosti 
s tým som napísal návrh správy, ktorá v tomto prípade nebola nikdy odovzdaná, pretože tento spor bol pozastavený.
Podobné okolnosti nastali zhruba rok predtým ohľadne súdneho sporu o odškodnenie nežiaducich účinkov MMR 
vakcíny. Táto správa navyše nebola nikdy dokončená a predložená, pretože súdny spor bol zrušený. Nakoniec, 
minulý rok som poslúžil ako znalec v priestupkovom konaní GMC proti 3 pediatrom, ktorí sa zapojili do Wake-
fieldovho výskumu autizmu a MMR vakcíny. Problémy, ktoré sa tam riešili, sa vôbec netýkali vedeckých otázok, ale 
výlučne len etickej stránky vykonaného výskumu… Čo sa týka prípadných konfliktov záujmov, prehlasujem, že po-
čas celého môjho pracovného života som na svoj výskum nedostal žiadne peniaze od farmaceutického priemyslu 
ani od akejkoľvek inej komerčnej spoločnosti. Súhlasil som s úlohou súdneho znalca v britskom súdnom spore o 
odškodnenie nežiaducich účinkov MMR vakcíny a dostal som bežný poplatok za čas, strávený prípravou na túto 
úlohu, ale v tomto súdnom spore nikdy nedošlo k súdnemu pojednávaniu.“

267 Honda H, Shimizu Y, Rutter M: „No effect of MMR withdrawal on the incidence of autism: a total population 
study“, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2005, 46(6):572–579

268 Rutter M: „Aetiology of Autism: Findings and Questions“, Journal of Intellectual Disability Research, 2005, 49(Pt 
4):231–238

http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1365-2788.2005.00676.x/
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1469-7610.2005.01425.x/
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1469-7610.2005.01425.x/


„Niet ničoho, čo by podporilo hypotézu o úlohe MMR vakcíny alebo thiomersalu pri
vzniku autizmu, ale údajov k thiomersalu je menej.“269

„MMR vakcína bola prehlásená za rizikový činiteľ, ale epidemiologické údaje sú sú-
stavne nepriaznivé pre túto hypotézu.“270

Jeho článok končí neskrývaným opovrhnutím voči tým, čo ďalej skúmajú možnú úlohu očkova-
nia pri vzniku autizmu:

„Nie je hanbou mýliť sa, hanbou je trvať na nejakej teórii, keď z empirických zistení
zjavne vyplýva, že daná hypotéza alebo tvrdenie boli omylom.“

„Tvrdenia,  že  tak-zvaná  „epidémia“  autizmu  bola  spôsobená  buď očkovaním proti
osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR) alebo ortuť obsahujúcim konzervantom thio-
mersalom, ktorý býval súčasťou mnohých vakcín, nie sú podopreté dôkazmi.“271

Nikde v žiadnom z týchto článkov nie je priznaná skutočnosť, že Rutter bol platený výrobcami
vakcín a vládou USA, aby obhajoval ich postoj pri súdnom spore o odškodnenie autizmu z očkova-
nia. Rovnako tak nie je nikde priznaná jeho úloha plateného znalca GMC. Takéto priznanie v týchto
článkoch môže chýbať z dvoch dôvodov: buď sa Rutter nepriznal redaktorom časopisu, alebo sa
priznal a redaktori nepovažovali za potrebné poskytnúť svojim čitateľom tento dôležitý údaj, čím
zabránili, aby to čitatelia boli schopní (ako Rutter zdôrazňuje)  „sami zvážiť“. Iba jeden z týchto
časopisov vôbec zmieňuje nejaké priznanie, čím vrhá určité svetlo na to, ktorá z týchto dvoch mož-
ností je tá správna:

„Konflikty záujmov: žiadne neboli priznané.“

Táto záležitosť má oveľa väčší význam než nejaké jednoduché nepriznanie konfliktu záujmov.
V roku 2005 bol Rutter v redakčnej rade jedného z významných časopisov — Journal of Child Psy-
chology and Psychiatry (Časopis pre detskú psychológiu a psychiatriu), — ktorého postoj k prizná-
vaniu konfliktov záujmov — dá sa predpokladať, že podporený Rutterom v jeho redakčnej úlohe —
bol veľmi jasný:272

„V psychológii, ako aj v iných vedeckých odboroch, sa predpokladá, že profesionálna
komunikácia sa bude zakladať na objektívnom výklade zistených údajov a neskreslenom
výklade skutočnosti. Pisateľove hospodárske a obchodné záujmy ohľadne výrobkov či
služieb, použitých alebo preberaných v jeho článku, môžu dokresliť takúto objektivitu.
Hoci takéto vzťahy nemusia nutne znamenať konflikt záujmov, integrita na tomto poli si
vyžaduje priznanie možnosti takýchto prípadných skresľujúcich vplyvov tam, kde môžu
jestvovať. Čitateľ potom môže sám zvážiť a — ak to bude potrebné — zobrať do úvahy
dopad tohto skreslenia na údaje, ktoré článok prináša.

Vo všeobecnosti najbezpečnejším a najotvorenejším spôsobom je priznať všetky vzťahy
a činnosti, ktoré by, ak by o nich vedeli iní ľudia, mohli byť vnímané ako konflikt záuj-
mov, dokonca aj keď sa domnievate, že žiadny konflikt záujmov alebo skreslenie nejes-
tvuje.“

269 Rutter M: „Incidence of autism spectrum disorders: changes over time and their meaning“, Acta Paediatrica, 2005, 
94(1):2–15

270 Rutter M: „Autism research: lessons from the past and prospects for the future“, Journal of Autism and 
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271 Rutter M: „Commentary: Fact and artefact in the secular increase in the rate of autism“, International Journal of 
Epidemiology, 2009, 38(5):1238–1239

272 Journal of Child Psychology and Psychiatry: „Poznámky pre prispievateľov“. Všetci pisatelia, ktorý pošlú článok 
na zverejnenie v časopise, musia vyplniť formulár „Plné priznanie záujmov“: 
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Tento časopis teda v záujme priehľadnosti zverejňuje priznania konfliktov záujmov a nechá čita-
teľa, aby sa sám rozhodol, čo v tomto prípade znamená, že to bol Rutter, kto nepriznal, čo priznať
mal. Keďže bol plateným súdnym znalcom na strane očkovacieho priemyslu, jeho povinnosť pri-
znať konflikty záujmov sa ešte viac sprísnila v roku 2001 komentárom,273 ktorý zverejnili viacerí
redaktori, vrátane Hortona, pretože, ako vysvetľovali, takéto vzťahy predstavujú vysoké riziko ne-
primeraného vplyvu a skreslenia:

„Peňažné vzťahy (ako napr. zamestnanie, konzultácie, vlastníctvo akcií, dary,  platený
znalecký posudok)274 sú najľahšie  zistiteľnými konfliktmi záujmov, ktoré s  najvyššou
pravdepodobnosťou podkopú dôveryhodnosť daného časopisu, daných pisateľov a vedy
ako takej… Priznanie takýchto vzťahov je obzvlášť dôležité u úvodníkov a prehľadových
článkov, pretože skreslenie môže byť ťažšie zistiteľné u tohto druhu článkov než u správ
o pôvodnom výskume.“

Štyri z Rutterových článkov, ktoré som zmienil vyššie, sú prehľadovými článkami.

Čo sa týka dôležitosti  Rutterovho svedectva,  jeho zásadnú úlohu pri  vytváraní postoja GMC
k priznávaniu konfliktov záujmov a k mojej  „nečestnosti“ vyjasnila Sallie Smith — v mnohých
smeroch chybne — v 138. deň vypočúvania, keď požadovala zrušiť moje lekárske oprávnenie:

„Deti, popísané v článku z časopisu The Lancet, boli… pripustené k účasti na výskume
podľa programu vyšetrení Projektu 172-96. Účelom tohto projektu bolo skúmať predpo-
kladaný nový syndróm po očkovaní.  Keď boli  tieto deti  následne popísané v článku
v The Lancet… Dr. Wakefield neuviedol, že to tak bolo a že to bolo nečestné, t.j. že mal
v úmysle to urobiť a že to bolo nezodpovedné, a že to viedlo k zavádzajúcemu popisu
skupiny pacientov, čo je vec zásadná pre akýkoľvek vedecký článok.

Prof. Rutter to označil, ak si spomínate, za „úplne zásadné“ (deň 37, 44E-G). Je to zá-
sadné pre porozumenie čitateľov otázke, o ktorej v prípade tohto článku Dr. Wakefield
vedel (ako sám pripustil), že má významné dopady na verejné zdravie, čo sa týka posto-
ja verejnosti k očkovaniu, a o ktorej vedel, že bude prepieraná v oznamovacích pro-
striedkoch, čo vyústi do celoštátnych obáv z očkovania. Opätovne prehlasujem, že toto
je zjavne veľmi vážna záležitosť.“

Rutter a GMC
Etické pravidlá GMC pre lekárov v takomto postavení, ktoré nesú názov „Účinkovanie ako súd-

ny znalec — smernice pre lekárov“ (angl. „Acting as an Expert Witness — Guidance for Doctors“),
požadujú, aby súdny znalec podal poctivé svedectvo:275

„Ak vás požiadajú o poskytnutie údajov alebo o účinkovanie ako znalca v súdnom spore
o odškodnenie alebo vo vyšetrovaní, musíte byť poctiví vo všetkých vašich ústnych i pí-
somných vyjadreniach. Musíte objasniť medze vašich znalostí alebo právomocí.“

Etické smernice zdôrazňujú túto požiadavku tým, že znalec nesmie „zavádzať“ a že nesmie „zá-
merne vynechať dôležité údaje“. Nakoniec tieto smernice od znalca požadujú, aby bol „čestný, dô-
veryhodný, objektívny a nestranný“.

273 Davidoff F, DeAngelis CD, Drazen JM, Hoey J, Højgaard L, Horton R, Kotzin S, Nicholls MG, Nylenna M, 
Overbeke AJ, Sox HC, Van Der Weyden MB, Wilkes MS: „Sponsorship, authorship, and accountability“, The 
Lancet, 2001, 358(9285):854–856

274 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, prepis č. 138
275 General Medical Council: „Good Medical Practice“, kapitola „Writing reports and CVs, giving evidence and 
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James Moody, Esq., právnik niekoľkých spolkov autistov, napísal Rutterovi, aby ho upozornil na
skutočnosť, že prípady, kedy Rutter nepriznal konflikty záujmov, budú zverejnené, a ponúkol mu
právo na odpoveď. Tento e-mail bol odoslaný 6.III.2010 s prosbou o odpoveď do 12.III.2010. Re-
daktori príslušných časopisov boli tiež oslovení. Do času odoslania tejto knihy do tlače (28.IV.2010)
neprišla žiadna odpoveď.

Rutter je tiež predmetom sťažnosti ku GMC, podľa ktorej podal nečestné a zavádzajúce znalecké
svedectvo, porušujúce vyššie spomenuté smernice GMC. Ako som uviedol vyššie, Rutter bol plate-
ným znalcom očkovacieho priemyslu pri najmenej troch súdnych sporoch o odškodnenie vo Veľkej
Británii a USA, predsa však vo svojich článkoch opakovane neuvádza tento konfliktný záujem. Tak-
že ak sa Rutter mal „vžiť do kože rozumne zodpovedného a skúseného pisateľa článkov pre lekárske
časopisy“, ako mu to povedala Sallie Smith, nemohol poctivo a v dobrej viere svedčiť, že som ja
mal priznať konflikty záujmov — a to ani za súčasného obsiahlejšieho objektívneho štandardu, —
pretože on sám rovnako tak nepriznal konflikty záujmov vo svojich článkoch.276 Vo svetle týchto
skutočností je otázkou, či prednesie tieto nové údaje pred GMC.

Na základe písomných dôkazov sa môžeme oprávnene domnievať, že Rutter využil svoje vážené
postavenie vo vedeckej obci na zverejňovanie článkov, ktoré popierajú akúkoľvek spojitosť očkova-
nia s autizmom, bez toho, že by priznal svoj konflikt záujmov, t.j. že bol platený právnikmi výrob-
cov vakcín a vlády USA (v zákonnom programe na obhajobu priemyslu pred očkovacím súdom) za
presne ten istý názor. Hoci sa prof. Rutter môže celkom dobre domnievať, že jeho zverejnené názo-
ry sú nezávislé a poctivé, objektívne štandardy, ktoré pre priznávanie konfliktov záujmov platia pri-
bližne od roku 2002,277 stanovujú povinnosť priznať vo zverejňovaných výskumných článkoch, že
ho zamestnali výrobcovia vakcín i vláda, aby podporil ich stanovisko v súdnom spore o odškodne-
nie autizmu z očkovania.

Účelom tejto kapitoly nebolo zľahčovať, že som v roku 1998 nepriznal svoju spoluprácu s práv-
nikmi poškodených detí. Držal som sa vtedy platných pravidiel a ani raz nikto z mojich spolupra-
covníkov, ani môj nadriadený, ani dekan lekárskej fakulty — ktorí všetci vedeli o mojej úlohe znal-
ca v súdnom spore o odškodnenie nežiaducich účinkov MMR vakcíny — nenaznačil počas prípravy
článku pre The Lancet, že by bolo vhodné túto moju úlohu uviesť. O podstate tohto postoja k pri-
znávaniu konfliktov záujmov možno diskutovať a bolo by vhodnejšie, keby táto diskusia, ktorá je
otázkou názorov, prebehla medzi vedcami a nie v nepriateľskej a kárnej aréne GMC. Táto úvaha je
skôr o tom, čo je podľa mňa pokrytectvom, dvojitým metrom a profesionálnou pomstou, zaoba-
lenou do svätuškárskej zbožnosti.

276 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, prepis č. 37, str. 57D
277 General Medical Council: „Acting as an expert witness — guidance for doctors“,
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Kapitola 12. Deer
„Vzťahy medzi Brianom Deerom a The Sunday Times sú pri najlepšej vôli nestále
a každý jeho článok, čo sme v Sunday Times zverenili, musel Brian Deer z veľkej čas-
ti prepísať alebo zoškrtať.“278

Možno prekvapím čitateľov, ktorí vydržali čítať až potiaľto, keď poviem, že si neprajem minúť
na Briana Deera ani o sekundu viac, než je úplne nevyhnutné. Napriek môjmu prianiu sa táto kapi-
tola rodila veľmi ťažko. Iné kapitoly sa priamo alebo nepriamo vysporiadali s väčšinou jeho obvine-
ní. Aby som zasadil jeho novinárske spôsoby a podivné vnímanie udalostí v Slobodnej kráľovskej
nemocnici (angl. Royal Free Hospital = RFH) do kontextu, napísal som rozbor skutočností v jeho
novšom článku, ktorý vyšiel po uzavretí predkladania dôkazov v priestupkovom konaní Všeobecnej
lekárskej rady (angl. General Medical Council = GMC) proti mne a mojim spolupracovníkom. Ten-
to článok je obzvlášť zavádzajúci. Zjavne sa dospelo k úsudku, že nepredstavujem žiadnu hrozbu,
pokým prebieha očierňovanie mojej osoby. Keď sa tak stane,  ľudia sa môžu stať ľahostajnými.
Mám pocit, že Deer napísal tento článok v určitom zúfalstve po nevýraznom výkone žalobcov a po
tom, čo sa (prinajmenšom mnohým ľuďom v súdnej sieni) zdalo byť rozbitím obžaloby.

V The Sunday Times z 8.II.2009 sprevádzalo Deerovo meno dva súvisiace články, z ktorých prvý
niesol nadpis:

„MMR lekár Andrew Wakefield upravil údaje o autizme“

Články obsahujú obvinenia, že som sa dopustil vedeckého podvodu, ako aj že som zjavne „zme-
nil a nesprávne popísal výsledky výskumu“ v článku v The Lancet,279 z čoho jasne vyplýva, že to
bolo účelové — v snahe vytvoriť dojem možnej súvislosti MMR vakcíny (angl. Measles, Mumps,
Rubella = proti osýpkam, príušniciam a ružienke) a autizmu — a že som to urobil pre peniaze.

Keďže Deer sedel na väčšine výsluchov pred GMC, kde sa tieto otázky preberali veľmi podrob-
ne, vedel alebo mal vedieť, že tieto obvinenia boli nepravdivé, zavádzajúce alebo založené na ne-
úplných záznamoch a prinajmenšom pochybné.

„Lekár, ktorý rozpútal obavy z nebezpečnosti MMR vakcíny pre deti, zmenil a nespráv-
ne popísal výsledky svojho výskumu, čím vytvoril dojem možnej spojitosti s autizmom,
ako zistilo vyšetrovanie The Sunday Times… Dôverné lekárske záznamy a rozhovory so
svedkami potvrdili, že Andrew Wakefield zmanipuloval údaje o pacientoch, čo podnieti-
lo strach, že troj-vakcína MMR spôsobuje autizmus.“

Nepravda: V skutočnosti niet žiadneho dôvodu pre tvrdenie, že som kedykoľvek „zmanipuloval
údaje o pacientoch“. Na priestupkovom konaní GMC nebolo voči mne vznesené žiadne obvinenie
z manipulácie alebo falšovania údajov o pacientoch, pričom žiaden z dôkazov, predložených počas
roku a  pol  trvania  tohto  priestupkového konania,  nepodporuje  obvinenie  z  manipulácie  údajov
mnou alebo ľubovoľným z 12 spoluautorov tohto článku.

„Tento výskum bol zverejnený vo februári 1998 v článku v lekárskom časopise The Lan-
cet, kde stojí, že rodiny 8 z 12 detí, podstupujúcich vyšetrenia v nemocnici, pripisovali
autizmus ich dieťaťa MMR vakcíne a tvrdili, že problémy nastali pár dní po očkovaní.“

278 e-mail Alistair Brett (právnik The Sunday Times) => Abel Hadden (Bell-Pottinger), 18.VI.2004
279 Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, Berelowitz M, Dhillon AP, Thomson MA, 
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Náš článok však v skutočnosti hovorí, že

„Nástup zmeny správania sa spájali rodičia 8 z 12 detí s očkovaním proti osýpkam,
príušniciam a ružienke…“

Deer ďalej napísal:

„Výskumníci tiež tvrdili, že objavili nové zápalové ochorenie čriev, ktoré bolo základom
zdravotných problémov týchto detí.“

Nepravda: nikde v našom článku z roku 1998 nič také netvrdíme.

„Avšak naše vyšetrovanie, potvrdené dôkazmi, predloženými Všeobecnej lekárskej rade
(GMC), odhalilo, že u veľkej väčšiny z týchto 12 prípadov boli popisy chorôb v The
Lancet odlišné od ich zdravotných záznamov z nemocnice či od všeobecného lekára.“

Záznamy, z ktorých sme čerpali údaje pre náš článok v The Lancet, sú v článku jasne uvedené
a šlo o záznamy RFH a — ak boli dostupné, — záznamy rodičov o vývine dieťaťa, záznamy terén-
nych zdravotných sestier a záznamy všeobecných lekárov. Preto sme, ako aj píšeme v našom člán-
ku, stavali na všetkých pre nás dostupných údajoch. To je úplne bežná prax.

Naproti tomu GMC dostala úplné zdravotné záznamy dotknutých detí z miestnych nemocníc,
úplné zdravotné záznamy od všetkých všeobecných lekárov, ktorí sa kedy o tieto deti starali, zázna-
my z RFH a akékoľvek iné záznamy o každom z týchto detí (napr. školské zdravotné záznamy).

Deerovo opieranie sa o akékoľvek rozdiely medzi týmito zdrojmi údajov (t.j. tými, z ktorých vy-
chádzali pisatelia článku z The Lancet, a tými, na ktorých Deer postavil svoje obvinenia) je falošné
a zavádzajúce, keďže väčšina z týchto zdrojov nebola v predmetnom čase lekárom z RFH dostupná.

Tým ale nechcem povedať, že by Deerov výklad akýchkoľvek rozdielov bol presný. Naopak, zdá
sa, že si vybral len také rozdiely medzi týmito záznamami, ktoré sa mu hodili vo vyhliadke na pod-
kopanie dôveryhodnosti nášho článku v The Lancet. Uvedieme si pár príkladov.

„Hoci tento výskumný článok tvrdil, že problémy nastali pár dní po očkovaní, iba u jed-
ného prípadu zdravotné záznamy potvrdzovali, že to je pravda, a v mnohých prípadoch
boli vyjadrené obavy o zdravie týchto detí ešte pred ich zaočkovaním.“

Označenie nášho klinického popisu radu prípadov za „výskumný článok“ má za účel vzbudiť do-
jem, že tieto deti boli vyšetrované výlučne z výskumných dôvodov, čo je obvinenie, ktoré tvorilo
ústrednú časť Deerovej pôvodnej sťažnosti ku GMC280,281 (viď „Doslov: Etika, dôkazy a smrť medi-
cíny“). V skutočnosti náš článok len popisoval nálezy u detí, ktoré boli vyšetrované z klinických
dôvodov, na základe prejavov ich choroby.

„… že problémy nastali pár dní po očkovaní, iba u jedného prípadu zdravotné záznamy
potvrdzovali, že to je pravda, a v mnohých prípadoch boli vyjadrené obavy o zdravie
týchto detí ešte pred ich zaočkovaním.“

Nepravda: Deer falošne zamieňa „problémy“ s „obavami o zdravie“. Čo sa týka „problémov“,
náš článok bol dosť presný v datovaní nástupu „problémov so správaním“ po očkovaní MMR vak-
cínou. Nikde v našom článku však nie je žiadna zmienka o nástupe „obáv o zdravie“. Tento druhý

280 Deerova sťažnosť ku GMC ohľadne neetického výskumu:
list Brian Deer => Tim Cox-Brown, 25.II.2004, str. 3:
„Preto tu podľa mňa neboli ani etické schválenie, ani klinické dôvody pre invazívne vyšetrenia niektorých detí.“

281 Walker-Smith J: „A statement by Professor John Walker-Smith“, The Lancet, 2004, 363(9411):822–823



výraz je úplne neurčitý a možno ním označiť čokoľvek, kvôli čomu rodičia prišli s dieťaťom za le-
károm. Použitie tohto výrazu v úvahe o tom, čo sme napísali do The Lancet, je úplne zavádzajúce.

V našom článku uvádzame tvrdenia rodičov o nástupe „problémov so správaním“ do (priemer-
ne) 6,5 dňa od očkovania. Ako ukážem nižšie, Deerom vyvodený záver, že tieto deti vykazovali
známky autizmu už pred očkovaním, je opäť nepravdivý a zavádzajúci.

„Nemocniční patológovia, ktorí hľadali zápalové ochorenie čriev, u väčšiny prípadov
oznámili, že črevá boli normálne. To sa potom prehodnotilo a v článku v The Lancet bo-
li označené za abnormálne.“

Toto obvinenie je ukážkou, ako ľahko môže byť prísne vedecké klinické vyšetrovanie dezinter-
pretované sťaby falšovanie údajov. Ako príklad chybovosti tohto obvinenia uvádzam podrobné vy-
svetlenie postupu, akým boli diagnostikované a oznámené chorobné zmeny v odobratých vzorkách
bunkového tkaniva týchto detí. Po prvé, diagnostiky som sa ja osobne vôbec nezúčastnil. Po druhé,
skutočnosť, že došlo k prehodnoteniu týchto vzoriek, je v našom článku jasne uvedená a všetci si to
môžu prečítať (viď nižšie). Nedošlo teda k žiadnemu nekalému pokusu utajiť akékoľvek počiatočné
hodnotenia, ako vyvodil Deer.

Odobraté vzorky boli najprv zhodnotené službukonajúcimi patológmi, ktorí často nemali žiadne
odborné vzdelanie v oblasti žalúdočno-črevných chorôb, obzvlášť nie u detí. Walker-Smith, skúsený
klinický lekár, ktorý má jedinečné skúsenosti s hodnotením prejavov črevných chorôb u detí, pre-
zrel všetky vzorky na jednom z každo-týždenných klinicko-patologických stretnutí svojej pracovnej
skupiny, a to za pomoci histopatologičky Dr. Sue Davies. Na týchto stretnutiach Walker-Smith po-
ukázal na skutočnosť, že u niektorých autistických detí si lekári nevšimli zápal.

Rozhodlo sa, že aby boli rozbory týchto vzoriek štandardizované, všetky vzorky tkanív autistic-
kých detí má zhodnotiť skúsený histopatológ s najväčšou odbornosťou v oblasti črevných chorôb —
Dr. Paul Dhillon. Ten následne rozhodol, že chorobné zmeny majú byť oznámkované na tlačive,
ktoré sám navrhol,282 aby sa zaznamenala prítomnosť a závažnosť mikroskopických poškodení. Po-

282 podpísané stanovisko Dr. A. P. Dhillona pre GMC:
„17. Značne odlišným spôsobom (oproti bežnej diagnostickej histopatológii), keď histopatológ poskytuje systema-
tické pozorovania pre výskumné účely, najlepším zvykom je byť nezaujatý a nevedieť o klinických detailoch pacien-
ta, z ktorého tela pochádza skúmaná vzorka. Keď je reč o zápalovom ochorení čriev, histopatológ môže do svojich 
pozorovaní vniesť viac poriadku a môže povedať, či ide o akútny zápal, chronický zápal, vred alebo zmeny architek-
túry. Poznamená tiež, do akej miery možno tieto veci vidieť na danej snímke. Histopatológovia si niekedy zazname-
návajú svoje pozorovania ako známku od 0 do III, kde 0 znamená žiadny zápal, I znamená mierny zápal, II zname-
ná stredne silný zápal a III predstavuje závažný zápal.
18. Často používam takúto stupnicu, keď ma požiadajú o systematické zhodnotenie pre účely výskumu. Na každú 
snímku sa pozriem pod mikroskopom a poznačím si do tabuľky významné rysy každej snímky. U niektorých význam-
ných mikroskopických vlastností si do tabuľky poznačím aj známku podľa vyššie uvedenej stupnice.
19. Rôzne známky (0–III), ktoré predstavujú napr. rôzne stupne zápalu, nemusia byť nutne uvedené vo zverejnenom 
vedeckom článku o danom výskume, pokiaľ si to nejaký posudzovateľ nevyžiada.
20. Môj pracovný úväzok na lekárskej fakulte odo mňa vyžaduje, aby som sa zúčastnil výskumnej činnosti. Okolo 
roku 1997 ma oslovil Dr. Wakefield, aby som zhodnotil rad snímok vzoriek z čriev pacientov z oddelenia pediatric-
kej gastroenterológie… Vzorky mali byť odobraté z rôznych častí čreva každého pacienta a ja som mal pozrieť na 
celý rad vzoriek od každého pacienta.
21. Nedozvedel som sa žiadne podrobnosti o zdraví detí, ktorých vzorky som mal zhodnotiť. Pozoroval som tieto 
vzorky pod mikroskopom a zaznamenal som ich vyššie popísaným spôsobom. Tieto pozorovania som odovzdal Dr. 
Wakefieldovi.
22. Keď ma požiadali, aby som zhodnotil tieto snímky, nevedel som, aké príznaky choroby tieto deti vykazujú. Tieto 
snímky som poctivo zhodnotil v tom zmysle, či na nich vidno alebo nevidno zápal, ako aj iné podstatné mikroskopic-
ké pozorovania.
23. Nápad zverejniť popis tohto radu detí, vydaný v The Lancet v roku 1998, skrsol pravdepodobne v roku 1997. Až 



tom prebehlo obvyklé zhodnotenie týchto vzoriek Dr. Dhillonom a Dr. Anthonym, patológom-prak-
tikantom. Ja som bol tiež prítomný. Dhillonove diagnózy utvorili základ toho, o čom sme písali pre
The Lancet. Tento postup však bol popísaný v príslušnej lekárskej literatúre283 (viď nižšie) a tiež
som ho predstavil v rámci svojho svedectva pred GMC (viď nižšie), a to za Deerovej prítomnosti.
Keď som napísal návrh tohto článku a uviedol som v ňom Dhillonove a Anthonyho zistenia, dostali
ho všetci autori na pripomienkovanie a schválenie. Deer si mal byť vedomý týchto skutočností pred
tým, ako zverejnil svoje tvrdenia. Počas vypočúvania sedel v súdnej sieni a podrobnosti sú popísané
vo zverejnenej literatúre.

Nižšie uvádzam presné zmienky o tomto diagnostickom postupe, ktoré sa objavili v našom člán-
ku v The Lancet z roku 1998279 a dvoch neskôr zverejnených článkoch z rokov 2000 a 2004, ku kto-
rým mal Deer v čase písania svojho článku prístup.

„Lymfoidná nodulárna hyperplázia ilea, nešpecifická kolitída a prenikavá porucha
vývinu u detí.

Formalínom ustálené vzorky bunkového tkaniva z ilea a hrubého čreva posúdil a výsled-
ky oznámil patológ (SED).284 Pre porovnanie sme získali 5 sád vzoriek z ilea a hrubého
čreva z vekom a bydliskom zodpovedajúcich kontrolných subjektov, ktorých vyšetrenia
ukázali histologicky normálne sliznice. Všetky tkanivá zhodnotili traja ďalší klinickí ale-
bo výskumní patológovia (APD, AA, AJW).“285

Tento postup bol podrobnejšie popísaný v nasledujúcich štúdiách, ktoré skúmali tých istých 12
detí.286 Kapitola „Výsledky“ toho istého článku dokladovala vysoký stupeň zhody medzi nezávislý-

vtedy som sa dozvedel viac o klinickom syndróme, ktorý tieto deti (ktorých vzorky som hodnotil) očividne mali. Mo-
ji spolupracovníci mi povedali, že to bola skupina detí s nejakým syndrómom, ktorého súčasťou boli aj problémy 
s črevami, endoskopické zmeny a nejaké obzvláštne histologické prejavy. Tieto deti mali oneskorený vývin alebo 
úpadok vo vývine. Tento syndróm mi začal pripadať viac celistvý, keď som si prečítal návrh článku.
24. Článok obsahoval odstavce o histológii a tabuľku so stĺpcom, obsahujúcim popis histologických zistení u týchto
12 detí. Nenapísal som túto časť článku a nespomínam si, či som mal nejaké pripomienky k návrhu článku, ktorý 
dostali všetci autori na pripomienkovanie. Neviem, či nejakí iní histopatológovia vypracovali obdobné zhodnotenie 
týchto snímkov, ako som urobil ja, a nevidel som ich pozorovania.
25. Osoba, ktorá popísala histologické zistenia, sa mohla pozrieť na pozorovania, ktoré som poskytol Dr. Wakefiel-
dovi. Pisateľ tohto výskumného článku mohol preložiť tieto známky z rímskych číslic, ktoré som mohol použiť, do 
niečoho čitateľnejšieho. Napr. výraz „lymfoidná nodulárna hyperplázia“ označuje to isté čo „zväčšené alebo rozší-
rené lymfatické uzliny“, a to v zmysle chronického zápalu.
26. Tento článok bol zverejnený v The Lancet v roku 1998 pod názvom „Ileal-lymphoid nodular hyperplasia, non-
specific colitis, and pervasive developmental disorder in children“. Bol som označený za jedného z autorov tohto 
článku kvôli tomu, že som v rámci svojej výskumnej činnosti vypracoval zaslepené zhodnotenie radu snímok.“

283 Wakefield AJ: „Autistic enterocolitis: is it a histopathological entity?—reply“, Histopathology, 2007, 50(3):380–
384

284 Dr. Sue E. Davies, konzultujúca histopatologička, RFH
285 Amar Paul Dhillon, Andrew Anthony, Andrew Jeremy Wakefield
286 Wakefield AJ, Anthony A, Murch SH, Thomson M, Montgomery SM, Davies S, O'Leary JJ, Berelowitz M, Walker-

Smith JA: „Enterocolitis in children with developmental disorders“, The American Journal of Gastroenterology, 
2000, 95(9):2285–2295
„Vzorky zo slizníc boli odobraté z ilea, slepého čreva, vzostupného, priečneho i zostupného tračníka, esovitej kľuč-
ky a konečníka. Hematoxylínom a eozínom zafarbené histologické rezy všetkých vzoriek boli preskúmané v bežnom 
patologickom laboratóriu a následne nezávisle od toho zhodnotené a oznámkované na štandardnom tlačive (tabuľ-
ka 1). V prípadoch nezhody medzi týmito dvomi správami preskúmal daný rez tretí skúsený patológ, ktorého posu-
dok určil výslednú známku. Tak isto boli oznámkované vzorky z hrubého čreva a ilea detí bez vývinových porúch 
(stredný vek: 11,5 roka; rozsah: 2–13 rokov). Išlo o 22 postupných sád vzoriek, ktoré boli po bežnom histopatolo-
gickom zhodnotení označené za normálne. Všetky deti v tejto kontrolnej skupine bez zápalového ochorenia čriev 
podstúpili ileokolonoskopiu pri vyšetrovaní príznakov ochorenia čriev a patria medzi 37 endoskopických kontrol-
ných vzoriek, ako uvádzame vyššie. Hodnotenie a známkovanie overil spôsobom zaslepeným pre pozorovateľa skú-
sený patológ z iného ústavu zhodnotením 10 kódovaných sád vzoriek z ilea a hrubého čreva (5 od postihnutých detí 
a 5 od detí z kontrolnej skupiny). Údaje z týchto nezávislých zhodnotení boli porovnané.“



mi patológmi v rozbore zaslepenom pre pozorovateľa (tzn. takom, kde hodnotiteľ vzorky nevedel
o diagnóze pacienta, od ktorého vzorka pochádzala, ani o známke, ktorú tej istej vzorke dali iní po-
zorovatelia).287

Ďalší článok poskytol podrobný prehľad diagnostického postupu, obzvlášť úlohy Dhillona a An-
thonyho. Spomínal aj klinicko-patologické stretnutie a skutočnosť, že zistenia patológov boli často
pozmeňované v dôsledku tohto odborného a dôkladného postupu prehodnocovania.288 Podrobnosti
o diagnostickom postupe som tiež popísal vo svojej svedeckej výpovedi (dni 49 a 50) pred GMC,
pri ktorej bol prítomný aj Deer.289

287 „Výsledky
10 sád vzoriek z ilea a hrubého čreva bolo preskúmaných a oznámkovaných v nezávislom ústave spôsobom zaslepe-
ným pre pozorovateľa. Nebolo nijak naznačené, koľko vzoriek pochádza od ktorej skupiny pacientov. Zaslepený 
hodnotiteľ jasne odlíšil prípady (vzorky od autistických detí) od kontrol (vzoriek od neautistických detí). Z celkovo 
maximálne 15 možných bodov, nezávislé známky sa zhodovali u 4 z 10 prípadov (40%), rozdiel o iba 1 bod bol u 5 
z 10 prípadov (50%) a rozdiel o 2 body u 1 z 10 prípadov (10%). Spearmanov stupeň korelácie 0,79; p < 0,006. 
Žiaden z hodnotiteľov nedával systematicky vyššie alebo systematicky nižšie známky než iný hodnotiteľ.“

288 Wakefield AJ: „Autistic enterocolitis: is it a histopathological entity?—reply“, Histopathology, 2007, 50(3):380–
384 — vyžiadaná odpoveď na článok MacDonalda a Domizia, ktorý spochybňoval ochorenie čriev u autistických 
detí (MacDonald TT, Domizio P: „Autistic enterocolitis: is it a histopathological entity?“, Histopathology, 2007, 
50(3):371–379)
„Aby to bolo jasné, deti s vývinovými poruchami navštívili Oddelenie pediatrickej gastroenterológie v RFH za úče-
lom zhodnotenia ich žalúdočno-črevných príznakov. Rozhodujúce a primerané vyšetrenie zahŕňalo ileokolonosko-
piu, žalúdočno-črevnú endoskopiu a histopatológiu. Odobraté vzorky tkanív boli podrobené bežnému zhodnoteniu 
službu-konajúcim patológom a následnému podrobnému vyhodnoteniu s oznámkovaním na polokvantitatívnej stup-
nici, ako načrtli vo svojom článku MacDonald a Domizio. Tlačivo bolo navrhnuté prof. A. Dhillonom z Oddelenia 
histopatológie, ktorý spolu s Dr. A. Anthonym vyhodnocoval tieto rezy za účelom vyplnenia tohto tlačiva. Rozdiel-
nosť hodnotení rôznych pozorovateľov je vysoká a popisujeme ju podrobnejšie. Obaja patológovia majú rozsiahle 
skúsenosti s histopatológiou slizníc. Navyše boli všetky diagnózy prehodnocované na každo-týždennom klinicko-pa-
tologickom stretnutí s účasťou klinických lekárov i patológov a často v dôsledku toho upravované.“

289 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch, Wakefieldovo svedectvo, prepis č. 49:
Coonan: „Chcem teraz prejsť k tomu, čo ste s predstihom označil za „výskumné testy“ a vidíme, že pod nadpisom 
„výskum vzoriek z čriev“ sú v pravom stĺpci na strane 221 odkazy na histológiu, a vidíme, že na prvej stránke tohto
spisu vo štvrtom stĺpci dole sú tiež odkazy na histológiu. Prečo sa histológia nachádza pod nadpisom „výskumné 
testy“ s odkazom na zdroj na strane 221? Aký je medzi týmito dvomi rozdiel?
Wakefield: „Štandardná bežná histopatológia bola súčasťou diagnostiky týchto detí. Dr. Paul Dhillon sa v rámci 
svojho príspevku k spoločnému dielu pomerne skoro rozhodol, že vo svetle týchto nálezov u týchto detí, vo svetle 
očividnej novosti a jemnosti týchto zmien, bude potrebný rozbor na základe tlačiva, aby sme získali polo-kvantita-
tívny odhad toho, čo sa deje v črevách týchto detí. Za týmto účelom navrhol tlačivo pre záznam histológie, na kto-
rom možno oznámkovať napr. 0 pre žiadny zápal, I pre mierny zápal, II pre stredne silný zápal a III pre závažný zá-
pal. Rôzne druhy zmien v črevách zaradil pod tieto čísla — normálne, mierne, stredné a závažné. Toto tlačivo po-
tom používali Dr. Dhillon a Dr. Anthony pri podrobnom histopatologickom hodnotení. Ja som sa im v podstate po-
zeral cez plece, aby som sa niečo naučil. Takto vznikol základ výskumnej histopatológie.“
Coonan: „Takže tu máme, Dr. Wakefield, vrstvu klinickej histopatológie, ale aj vrstvu výskumnej patológie, však?“
Wakefield: „Presne tak.“
a prepis č. 50:
Coonan: „Rád by som prebral dve ďalšie kratšie záležitosti. Keď došlo na písanie návrhu článku pre The Lancet, 
môžeme si spolu upresniť, ktoré záznamy vám boli dostupné? Predovšetkým, mal ste odporúčacie listy?“
Wakefield: „Áno.“
Coonan: „Mal ste klinické záznamy, vytvorené v RFH, vrátane pošty odoslanej z a prijatej v RFH?“
Wakefield: „Áno.“
Coonan: „Mal ste klinické histopatologické záznamy od histopatológa, vrátanie záznamov od Dr. Sue Davies?“
Wakefield: „Áno.“
Coonan: „Počuli sme o úlohe Dr. Dhillona. Mal ste záznamy Dr. Dhillona o tomto dieťati pred napísaním návrhu 
článku pre The Lancet?“
Wakefield: „Áno, samozrejme. Dostupný bol podrobný výskum Dr. Dhillona, prehľad v tvare tlačiva, o ktorom som 
hovoril minulý týždeň a ktorý bol vlastne rozhodujúcim prvkom v diagnostike týchto detí.“
Coonan: „Len pre úplnosť. Zoberiete si, prosím, zväzok 7 spisov poroty a pozriete sa na tabuľku 16? Všeobecne 
vzaté, čo je tabuľka 16?“
Wakefield: „V určitom čase počas vyšetrovania týchto detí sa ukázalo, že ide možno o nový nastupujúci syndróm, 



Svoju úlohu v diagnostickom postupe potvrdzuje Dhillon aj v stanovisku, ktoré poskytol GMC
28.VII.2006. Tento kľúčový spis potvrdzuje, že diagnostiku detí, popísaných v našom článku pre
The Lancet, robil tým najprísnejším spôsobom, t.j. zaslepeným hodnotením, ako uvádzam vyššie.

V hlave nijakého z ľudí, prítomných na výsluchoch pred GMC, nemalo byť žiadnej pochybnosti
o mimoriadnej starostlivosti, s akou bol vykonaný diagnostický postup, a o tom, že ja som nebol
nijakým spôsobom zodpovedný za konečnú diagnózu bunkových tkanív popisovaných detí. 

Ale späť k Deerovi…

„Tento víkend Wakefield ústami svojich právnikov poprel nedostatky, ktoré odhalilo na-
še vyšetrovanie, odmietol to však ďalej komentovať.“

Deerove obvinenia mi nanešťastie boli poskytnuté až v piatok 6.II.2009 ráno. Dali mi čas na od-
poveď len do soboty 7.II.2009 poludnia londýnskeho času, tzn. 6:00 ráno stredného štandardného
času v Texase, takže sme ani ja, ani môj právnický team nemali dosť času na vysporiadanie sa s tou-
to vecou.

Nasledujúca časť sa týka sprievodného príbehu na vnútorných stránkach, ktorý sa objavil v The
Sunday Times z 8.II.2009. Zaoberá sa určitými obvineniami vo vzťahu k jednotlivým deťom.

„Tajné záznamy ukazujú pravdu o MMR vakcíne

Vyšetrovanie The Sunday Times zistilo, že za desať rokov trvajúcou hrôzou z očkovania
stoja pozmenené údaje.

Tento výskum spôsobil jeden z najväčších rozruchov v dejinách modernej medicíny, keď
boli jeho výsledky zverejnené v lekárskom časopise The Lancet. Tento 5-stranový článok
naznačoval možnú súvislosť medzi MMR vakcínou a tým, čo títo lekári nazvali „syndró-
mom“ autizmu a zápalového ochorenia čriev.

Skúmané deti neboli v tabuľkách s výsledkami označené svojimi menami. 11 chlapcov
a 1 dievča vo veku 2 ½ až 9 ½ roka údajne mali väčšinou diagnózu regresívny autizmus,
kedy sa tieto deti vyvíjali spočiatku celkom normálne, ale potom, nanešťastie, stratili
rečové schopnosti. Toto ochorenie čriev bolo popísané ako nešpecifická kolitída, čo je
vážny druh zápalu.

Rozbuškou bolo tvrdenie v časopise The Lancet, že ochorenie týchto detí môže mať spo-
jitosť s MMR vakcínou, ktorou bolo očkovaných všetkých 12 detí.“

Nepravda: náš článok v The Lancet netvrdil  „že choroby týchto detí môžu byť spojené s MMR
vakcínou“. Nijaké také tvrdenie v našom článku nestojí. Naopak, výslovne sme uviedli, že žiadna
súvislosť — a už vôbec nie príčinná súvislosť — medzi MMR vakcínou a popísaným syndrómom

pri ktorom sa nájde ochorenie čriev i imunologické abnormality. Podľa nášho vzdelania v akademickej medicíne, 
ktorá sa vo veľkej miere zakladá na tlačivách a databázach, sa považuje za vhodné vyvinúť určitý systém, hoci bol 
v tom čase trochu primitívny, aby sme sa uistili, že zachytíme všetky podstatné údaje. Nemusí tu nutne ísť o výskum, 
aj keď môže. Je to spôsob, ako zabezpečiť, že ste zaškrtli políčka, že ste zachytili podstatné údaje jednotným spôso-
bom u celej skupiny pacientov. Takže toto je tlačivo resp. toto sú návrhy tlačív v rôznych stavoch prípravy, ktoré 
som vytváral ja. Pokúšal som sa zachytiť pozoruhodné črty vo vývine daného dieťaťa, jeho dojčenský vek, detstvo, 
prenosné choroby, očkovanie, histológiu atď. atď.“
Coonan: „Obsahovalo toto tlačivo aj záznamy od Dr. Dhillona?“
Wakefield: „Áno. Ak si nalistujete stranu 243, uvidíte príklad tlačiva pre záznam histológie, o ktorom som sa zmie-
nil. Toto je súhrnné tlačivo. Každá jednotlivá vzorka, ktorých mohlo byť z hrubého čreva daného dieťaťa odobra-
tých 7 či 8, má jednu takúto stránku. Dole v ľavom stĺpci vidíte označenie: akútny zápal, chronický zápal, zmeny 
v epiteli alebo bazálnej membráne atď. To sú len histologické oblasti záujmu. Potom navrchu je známka: ak nebol 
prítomný žiaden z týchto nálezov, je tam 0. Ak šlo o mierny nález, známka bola 1, stredný 2, závažný 3. Potom je 
uvedená celková známka. To je príspevok Dr. Dhillona k nášmu dielu. Spolupracoval na tom s Dr. A. Anthonym.“



nebola preukázaná. Len sme oznámili, že v 8 z 12 prípadov rodičia povedali, že k nástupu prízna-
kov došlo po očkovaní MMR vakcínou.

„Podľa tohto článku, zverejneného 28.II.1998, rodičia 8 z týchto detí povedali, že ich
„predtým normálne“ dieťa malo „behaviorálne príznaky“ niekoľko dní po očkovaní.

„U týchto 8 detí bola priemerná doba od očkovania k prvým behaviorálnym príznakom
6,3 dňa,“ píše sa v článku.

Tieto zistenia boli už na prvý pohľad viac než dôvodom pre paniku, ktorá okolo MMR
vakcíny vypukla. Ak takéto znepokojujúce výsledky vykázali dve tretiny zo skupiny pred-
tým normálnych detí, ktoré sa objavili na jednej klinike len jednej nemocnice, čo sa asi
tak deje (a nehlási) po celom svete? Toto môže byť prvým obrázkom skrytej katastrofy,
akejsi skrytej epidémie očkovaním spôsobených poškodení zdravia.

RFH usporiadala tlačovú konferenciu a vydala spravodajské video o týchto zisteniach.
Vedúci výskumník Dr. Andrew Wakefield, vtedy 41-ročný, bol vo svojich poznámkach pre
zhromaždených novinárov dôrazný.

„Je to  pre mňa morálny problém,“ povedal.  „Nemôžem podporiť  ďalšie  používanie
týchto troch vakcín, podaných súbežne, pokým nebude tento problém vyriešený.“

Aj o 11 rokov neskôr majú tieto slová svoje dopady po celom svete. Tento článok vyvolal
krízu verejného zdravotníctva. V Británii klesla zaočkovanosť z 92% pred vydaním tohto
článku na 80% v špičke britského rozruchu. Osýpky sa opäť stali „endemickými“.

S menej než 95% zaočkovaného obyvateľstva stratila Británia kolektívnu imunitu voči
tejto chorobe. V roku 1998 bolo hlásených 56 prípadov osýpok. Minulý rok to podľa mi-
nulý týždeň zverejnených čísel bolo 1.348 prípadov, čo predstavuje 36%-ný nárast opro-
ti roku 2007. Dve deti v Británii na osýpky zomreli a ďalšie museli dostať umelé dýcha-
nie, zatiaľčo mnohí rodičia autistických detí si sypú popol na hlavu, že dali svojho syna
či dcéru zaočkovať touto vakcínou.

„Niet dňa, kedy by som neplakala nad tým, čo sa stalo,“ povedala matka ťažko posti-
hnutej 12-ročnej dievčiny. „Nemala som ju dať očkovať MMR vakcínou. Viete, každý mi
hovorí ‚Neobviňuj sa!‘, ale ja sa obviňujem.“

S vedou však je problém. Žiadnym výskumníkom sa nepodarilo zopakovať výsledky Wa-
kefieldovho teamu zo štúdie, zverejnenej v The Lancet.“

Nepravda: nie je pravda, že nikto nezopakoval naše výsledky, ako tvrdí Deer. Tri nezávislé sku-
piny popísali zápal čriev (ileitídu a kolitídu) u autistických detí po zverejnení nášho článku v roku
1998 v The Lancet.290 Po zverejnení Deerových obvinení nasledovali ešte ďalšie skupiny výskumní-
kov, ktoré zverejnili obdobné zistenia zápalového ochorenia čriev u detí s poruchami autistického
spektra.291
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„Niektorí použili štatistiku, aby si overili, či sa zvýšil výskyt autizmu v roku 1988, keď
bola zavedená MMR vakcína. Nezvýšil sa.“

Nepravda: hoci ekologické údaje poskytujú len o niečo viac než korelácie, vo Veľkej Británii vý-
skyt autizmu po zavedení MMR vakcíny vzrástol. Článok od Taylora a kol.292 ukázal túto koreláciu,
keď sa zobrali do úvahy aj kľúčové činitele, ako napr. staršie deti, ktoré boli predmetom očkovacej
kampane v snahe dohnať „zameškané“ očkovanie a ktoré boli z pôvodného článku vynechané.293

„Iní použili virológiu, aby zistili, či MMR vakcína spôsobila ochorenie čriev, čo je kľú-
čová hypotéza z tohto článku. Nespôsobuje.“

Toto tvrdenie je zavádzajúce a prezrádza nevedomosť, úmysel zavádzať alebo jedno aj druhé. Vi-
rológia bola použitá na zisťovanie osýpkového vírusu i iných vírusov v bunkových tkanivách čriev
autistických detí. Či už v nich osýpkový vírus je alebo nie je, „virologické“ testy ako také nemôžu
„zistiť, či MMR vakcína spôsobila ochorenie čriev“, ale len určiť prítomnosť alebo neprítomnosť
určitého vírusu a prinajlepšom naznačiť možnú spojitosť.

„Ďalší zopakovali tie isté testy, čo urobil Wakefield. Neukázali nič z toho, čo povedal.“

Nepravda: po prvé, testy, o ktorých je reč v našom článku v The Lancet, nie sú žiadnym spôso-
bom „Wakefieldove testy“. Sú to klinické vyšetrenia, ktoré sa považovali kvalifikovaní klinickí le-
kári za potrebné. Deer na podporu svojho tvrdenia neuvádza žiadne podrobnosti, ani necituje neja-
kého odborníka. Ako sme ukázali vyššie, štúdie, ktoré hľadali ochorenie čriev u autistických detí so
žalúdočno-črevnými príznakmi, ho našli.290,291

„Wakefield si však stojí za svojimi výsledkami a trvá na tom, že spojitosť medzi MMR
vakcínou a autizmom si zasluhuje výskum. 12 ďalších lekárov, ktorí sa podpísali pod
článok v časopise The Lancet, ktorý napísal Wakefield, sa nezúčastnili prípravy použi-
tých údajov.“

Nepravda: títo ďalší lekári vytvorili a samozrejme aj pripravili všetky údaje, o ktorých sme písali
v The Lancet. Ja som len nimi zhromaždené údaje dal do tabuliek a prerozprával som ich, aby som
vytvoril článok na zverejnenie. Všetci autori dostali návrh článku, aby skontrolovali svoje údaje
a v prípade potreby pripomienkovali článok pred odoslaním do redakcie.

„„Táto štúdia vyrobila na verejnosti senzáciu, ktorej sa napriek ohromujúcim dôkazom,
že opak je pravdou, nedalo čeliť,“ povedal prof. Gary Freed, vedúci ústavu Michigan-
skej univerzity pre výskum zdravia detí, ktorý videl nárast strachu z očkovania v USA.

„Ohromujúce biologické a epidemiologické dôkazy presvedčivo preukázali, že niet žiad-
nej spojitosti medzi MMR vakcínou a autizmom, a predsa to pokračuje.“ Tento projekt
teraz skúma Všeobecná lekárska rada (GMC), čo je lekárska disciplinárna komisia.

Wakefield a dvaja profesori — 72-ročný John Walker-Smith a 52-ročný Simon Murch —
sú obvinení z vykonania nepovoleného výskumu na 12 deťoch. Tieto obvinenia, ktoré
oni silne odmietajú, sa týkajú etiky liečby týchto 12 detí, nie výsledkov ich výskumu.

Zo svedectiev, prednesených pred GMC, však vyvstalo možné vysvetlenie toho, ako mo-
hol Wakefield získať také výsledky, aké získal. Tieto svedectvá v spojení s nebývalým prí-
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stupom k zdravotným záznamom a k množstvu dôverných záznamov, ako aj spolupráca
rodičov týchto detí s týmito novinami počas vyšetrovania, ukázali výberové zatajovanie
(v zmysle: čo sa mi nehodí, to zatajím) a zmeny v nálezoch, ktoré umožnili vyhlásiť spo-
jitosť medzi MMR vakcínou a autizmom.“

Deer zjavne chcel svojím tvrdením vzbudiť dojem, že som to bol ja, kto „získal také výsledky“
a že tieto výsledky boli získané mojím „výberovým zatajovaním a zmenami“, z čoho jasne vyplýva
vedecký podvod na mojej strane, aby som mohol  „vyhlásiť spojitosť medzi MMR vakcínou a au-
tizmom.“

Nepravda: nezískal som žiadne výsledky v tom zmysle, ako tvrdí Deer. Výsledky získali klinickí
lekári, ktorí vyšetrovali tieto deti. Pri získavaní týchto výsledkov som neplnil žiadnu inú úlohu, než
že som tieto výsledky usporiadal do článku na zverejnenie. Postup, ktorým títo klinickí lekári získa-
li tieto výsledky, je zjavný z nášho článku v The Lancet a bol podrobnejšie popísaný počas výslu-
chov pred GMC.

Jediná vec, ktorá „umožnila spojiť MMR vakcínu s autizmom“, boli príbehy vyrozprávané rodič-
mi skúmaných detí. Tie sme v našom článku v The Lancet verne zapísali.

„… v jadre Wakefieldových nálezov našli The Sunday Times ďalšie nezrovnalosti, roz-
pory a zmeny.“

Mnohé z anonymizovaných údajov, ktoré nasledovali, pochádzajú zo zdravotných záznamov po-
stihnutých detí — dôverných záznamov, ku ktorým mal Deer prístup, ale ktoré boli určené výlučne
pre použitie klinickými lekármi, čo sa o tieto deti starali. Deerove obvinenia mieria dvomi smermi:
ku súvislosti očkovania MMR vakcínou so vzorcom nástupu príznakov choroby týchto detí a k mi-
kroskopickému preskúmaniu vzoriek z bunkových tkanív čriev týchto detí.

Treba poznamenať, že v našom článku pre The Lancet sme jasne uviedli, že rodičia 8 z 12 skú-
maných detí spájali nástup behaviorálnych príznakov s očkovaním MMR vakcínou a tieto počiatoč-
né behaviorálne príznaky, vyrozprávané rodičmi, sme v článku popísali. Čo sa týka času podania
MMR vakcíny a nástupu príznakov, Deer sa spolieha na údaje o deťoch, ktoré sme v našom článku
označili číslami 1, 2, 6, 7 a 8.

Dieťa č. 1
„Prvé dieťa v tabuľke v článku z The Lancet bolo z Cottesmore v grófstve Leicester. Mal
3 a pol roka a bol synom armádneho letca. V novembri 1995 boli jeho rodičia zničení
z toho, že dostal diagnózu autizmus.

„Najnovšia obava pána a pani [priezvisko] je, že za zdravotný stav ich syna je zodpo-
vedná MMR vakcína,“ povedal nemocnici vo svojom liste všeobecný lekár dieťaťa.

Wakefield a kol. vo svojom článku toto tvrdenie prevzali a napísali, že podľa rodičov za-
čali „behaviorálne problémy“ dieťaťa č. 1 „týždeň“ po očkovaní MMR vakcínou.“

Dieťa č. 1 údajne malo „horúčku a blúznenie“. Toto blúznenie začalo týždeň po očkovaní MMR
vakcínou a trvalo 3 dni.294 Je to jeho prvý behaviorálny príznak, ako aj píšeme v našom článku
v The Lancet.279 S ohľadom na následný klinický vývoj napísal Walker-Smith vo svojom liste vše-
obecnému lekárovi tohto dieťaťa:295

294 klinická poznámka prof. Walker-Smitha, 20.VI.1996, zdravotné záznamy RFH
295 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 54



„Medzi rokom a 18 mesiacmi jeho života sa jeho vývin spomalil a potom chradol.“

Svedectvo všeobecného lekára dieťaťa č. 1 pred GMC potvrdilo, že podľa matky dieťaťa č. 1 bol
vývin tohto dieťaťa normálny až po prvé očkovanie MMR vakcínou. Bolo to poznačené v zdravot-
nom zázname, z ktorého vychádzali údaje v našom článku v The Lancet. Skutočnosť je presne taká,
ako sme napísali. Podľa Deera ale:

„Chlapcove zdravotné záznamy však rozprávajú trochu iný príbeh, známy matkám i ot-
com autistických detí. Vo veku 9 a pol mesiaca, 10 týždňov pred očkovaním, mala jeho
matka obavy, že nepočuje dobre, čo je bežný prvý príznak, ktorý vykazujú autistické de-
ti. Dieťa č. 1 bolo medzi tými 8 deťmi, ktoré mali zjavne nečakaný nástup choroby.“

Preskúmanie ďalších zdravotných záznamov od všeobecného lekára (ktoré neboli dostupné tea-
mu lekárov z RFH v čase písania článku pre The Lancet) ukázalo, že Deer popri tvrdení o strate slu-
chu dieťaťa č. 1 nezmienil zásadnú skutočnosť, že matka má obavy z výtoku z ľavého ucha svojho
dieťaťa.296 Táto obava nenaznačuje začínajúcu vývinovú poruchu, ale nákazu uší. To by samo o sebe
stačilo na to, aby matka vyjadrila možnú obavu o sluch dieťaťa č. 1. Tu máme príklad Deerovho vy-
soko výberového zatajovania údajov, ku ktorým pisatelia článku v The Lancet v predmetnom čase
nemali prístup. V celom svojom článku sa Deer, zdá sa, opiera výberovo len o také „skutočnosti“,
ktoré podporujú jeho predpoklad, že som sa dopustil podvodu.

Zdravotné záznamy z RFH neobsahujú vôbec žiadnu zmienku o ťažkostiach so sluchom u dieťa-
ťa č. 1. Tieto záznamy obsahujú aj odporúčací list k prof. Walker-Smithovi od všeobecného lekára.
Jediná zmienka o sluchu dieťaťa č. 1 v záznamoch RFH je z 21.I.1996, kde je sluch dieťaťa označe-
ný za „normálny“.297

Skupina lekárov z RFH mala záznamy terénnej zdravotnej sestry,298 ktoré obsahujú tieto údaje:

„11.III.1993 — sluch a vývin normálny.“299

„12.VIII.1993 — sluch a vývin normálny.“300

Dieťa č. 2
O dieťati č. 2 Deer napísal:

„Tak to bolo aj s druhým skúmaným dieťaťom. Dieťaťom č. 2 bol 8-ročný chlapec z Pe-
terborough v grófstve Cambridge,  ktorému bol diagnostikovaný regresívny autizmus,
ktorý podľa článku v The Lancet začal „2 týždne“ po očkovaní.

Zdravotné záznamy tohto dieťaťa, podporené početnými vyšetreniami odborných leká-
rov, však hovoria, že jeho ťažkosti začali až o 3–5 mesiacov neskôr.“

Náš článok v The Lancet uvádza, že prvé behaviorálne príznaky sa u dieťaťa č. 2 objavili 2 týžd-
ne po očkovaní MMR vakcínou. Prvá zmienka o nástupe behaviorálnych príznakov, správne zopa-
kovaná v The Lancet, je vo vyšetrení dieťaťa č. 2 detským psychiatrom Dr. Markom Berelowitzom
v záznamoch RFH, ako to stojí v liste Dr. Simonovi Murchovi:301

296 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 6
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301 list Dr. Mark Berelowitz => Dr. Simon Murch, 30.IX.1996, záznamy RFH, str. 143–144



„Dieťa č. 2 dosahovalo vývinové míľniky v normálnom čase. Vo veku 13 mesiacov jeho
matka povedala, že ovládal 25 slov, ale v priebehu nasledujúcich 7–8 mesiacov postup-
ne stratil reč… krehký X chromozóm negatívny, snímka mozgu v poriadku, rovnako tak
EEG… Jeho matka zopakovala, že dieťa č. 2  si začalo zhruba 2 týždne po očkovaní
MMR vakcínou búchať hlavu a odvtedy sa nepozeralo správnym spôsobom. Myslel
som si, že táto minulosť a prejavy sú veľmi bežné u autizmu alebo príbuznej poruchy…“

Potvrdzuje to aj prepúšťacia správa z RFH:302

„Do 20 mesiacov života… normálny pokrok vo vývine. Matka hovorí, že v 13 mesiacoch
života bol očkovaný MMR vakcínou a 2 týždne nato to začalo búchaním si hlavy a vres-
kom v nočných hodinách. Následne vyzeral ako všeobecne chorý.“

Problémy sa časom stupňovali  stratou reči,  poruchou koordinácie pohybov a inými prejavmi
úpadku vo vývine, ale za prvý behaviorálny príznak sme správne označili

„… búchanie si hlavy zhruba 2 týždne po očkovaní MMR vakcínou.“

O tomto následnom chradnutí vo vývine sú v zdravotných záznamoch RFH ďalšie zmienky od
skúsených lekárov spomedzi autorov nášho článku. Patrí medzi ne ambulantná poznámka Walker-
Smitha,303 že „bol očkovaný MMR vakcínou v 15 mesiacoch života a odvtedy to s ním šlo z kopca“,
čo je chyba Johna Walker-Smitha — správne malo byť „v 13 mesiacoch“. A v liste od Berelowitza
z 30.IX.1996304 stojí: „v 13 mesiacoch života ovládal 25 slov, ktoré odvtedy stratil, začal byť trochu
nemotorný v 15 mesiacoch.“

„Rozdiel medzi 14 dňami a niekoľkými mesiacmi je podľa odborníkov významný. Autiz-
mus sa zvyčajne prejaví v druhom roku života, keď sa obvykle podáva táto vakcína. Ak
nedošlo k nečakanému nástupu príznakov údajného „syndrómu“ krátko po MMR vakcí-
ne, túto chorobu možno pripísať bežnému vzorcu.“

Nečakaný nástup behaviorálnych príznakov u dieťaťa č. 2 znamená, že jeho chorobu nemožno
pripísať „bežnému vzorcu“. V skutočnosti rôzni odborníci všelikde v jeho zdravotných záznamoch
opisujú vzorec jeho regresívneho autizmu ako „nezvyčajný“,305 ale Deer tento údaj neuviedol.

Dieťa č. 6 a dieťa č. 7
„Zjavnejšie anomálie číhajú u zvyšných 10 detí, ktoré sa objavili v RFH medzi septem-
brom 1996 a februárom 1997.

5-ročné dieťa č. 6 a 3-ročné dieťa č. 7 údajne dostali diagnózu regresívny autizmus
s nástupom príznakov „týždeň“ resp. „24 hodín“ po očkovaní.

Zdravotné záznamy však ukazujú, že ani jeden chlapec nebol „predtým normálny“, ako
sa v článku v The Lancet uvádza pre všetky deti, a že obaja chlapci boli v nemocnici
s mozgovými problémami ešte pred očkovaním MMR vakcínou.“

Nepravda: článok v The Lancet o týchto deťoch uvádza, že mali „normálny vývin, nasledovaný
stratou nadobudnutých zručností.“ Neuvádza, že boli  „predtým normálne“, čo je neurčitý výraz,
zahŕňajúci ich zdravie vo všetkých ohľadoch. Náš článok nikde netvrdí, že bol týmto deťom diagno-
stikovaný „regresívny autizmus“, ako píše Deer. V skutočnosti v čase, keď vznikal náš článok, ne-
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bol ešte regresívny autizmus uznávaniu diagnózou. V priebehu rokov dostali tieto deti rôzne behavi-
orálne diagnózy v rámci autistického spektra, vrátane autizmu, Aspergerovho syndrómu a prenika-
vej poruchy vývinu (angl. Pervasive Developmental Disorder = PDD). Klinické vyšetrenia i zdra-
votné záznamy potvrdzujú, že u nich došlo k úpadku vo vývine, hoci predtým sa vyvíjali normálne.

Dieťa č. 6
„Dieťa č. 6 bolo očkované v 14 mesiacoch života, ale predtým malo 2x kŕče.“

Či už dieťa č. 6 trpelo „kŕčmi“ alebo nie, nič to nemení na skutočnosti, že jeho raný vývin pred
očkovaním MMR vakcínou bol považovaný za normálny. Jeho kŕče boli febrilnými kŕčmi,306 ktoré
nie sú u detí s horúčkou ničím neobvyklým a rozhodne nie sú známkou ochorenia mozgu, ani znám-
kou začínajúceho autizmu.

Raný vývin dieťaťa č. 6 pred očkovaním MMR vakcínou bol podľa záznamov, poskytnutých
RFH,307 normálny. Treba tiež poznamenať, že s febrilnými kŕčmi v anamnéze nemal MMR vakcínu
dostať. Lekár z RFH napísal v liste z 19.V.1997 poradnému obecnému detskému lekárovi toto:308

„Matka dieťaťa č. 6 povedala, že zmeny v spoločenskej interakcii nastali uňho okamžite
po očkovaní MMR vakcínou.“

Prvým behaviorálnym príznakom, ktorý potvrdila matka dieťaťa č. 6 a ktorý je v súlade so zme-
nami v spoločenskej interakcii, bolo „uhýbanie pohľadu“.309 Preto sme v našom článku uviedli prvý
behaviorálny príznak dieťaťa č. 6 úplne presne.

Dieťa č. 7
„Dieťa č. 7 dostalo MMR vakcínu vo veku 20 mesiacov, ale problémy malo už skôr.

„Vyvíjal sa dobre, mal spoločenský úsmev a odpovedal na podnety od matky,“ napísal
psychiater. „Začal však mať slabšie chvíle a kŕče petit mal. Vyšetrenie na elektroencefa-
lografe, ktorým sa zisťuje epilepsia, vykázalo vo veku 15 mesiacov abnormality.““

Náš článok opäť raz presne popísal stav vývinu daného dieťaťa. Dieťa č. 7 bolo pred očkovaním
MMR vakcínou vývinovo normálne. Tiež treba poznamenať, že dieťa s kŕčmi v anamnéze by nikdy
nemalo byť očkované MMR vakcínou.

Záznam od terénnej zdravotnej sestry z 21.XII.1994 v 10 mesiacoch života dieťaťa tvrdí, že vý-
vin je úplne normálny, bez akýchkoľvek ťažkostí.

V zdravotnom zázname od všeobecného lekára je poznámka z 27.IX.1995, keď mal chlapec 19
mesiacov, že je to „šťastné bábätko“.310

Napriek kŕčom bola jeho vývinová dráha úplne normálna, ako potvrdzuje záznam všeobecného
lekára, keď mal chlapec takmer 20 mesiacov:311

„Vývin normálny.“

306 prepúšťacia správa zdravotníckeho úradu v East Suffolk, 16.III.1993
307 zdravotné záznamy terénnych zdravotných sestier, str. 3
308 list Dr. Casson => Dr. Bennett (obecný detský lekár), 19.V.1997, zdravotné záznamy RFH, str. 80
309 Chýbajúci očný kontakt je zásadným rysom autizmu.
310 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 23
311 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 24: „Vývin: N“ (v krúžku), čo znamená „normálny“.



Dieťa č. 7 bolo očkované MMR vakcínou vo veku 21 mesiacov, t.j. 24.XI.1995.312 V máji 1996
jeho všeobecný lekár poznamenal:

„… črevné problémy, zápcha a krvácanie. MMR v novembri 1995. Odvtedy tichší, nikdy
nie šťastný, nesmeje sa. Plače alebo vzlyká celý deň, padá, nedrží rovnováhu.“

Ďalej chradol a 29.I.1996 bolo do záznamu v miestnej nemocnici zapísané:313

„Značná zmena správania za ostatné 2 týždne. Stal sa agresívnym a už nezadrží moč
resp. stolicu.“

Zmena po MMR vakcíne je popísaná aj v liste z 21.I.1997, ktorý napísal Walker-Smith všeobec-
nému lekárovi dieťaťa č. 7 v odpovedi na jeho odporúčací list:

„Veľmi pekne ďakujem, že ste ku mne poslal dieťa č. 7. S veľkým záujmom som si vypo-
čul jeho príbeh, v ktorom sa ukazuje jasný vzťah medzi príznakmi a MMR vakcínou. Do-
stal MMR vakcínu o poznanie neskôr, než je zvykom — vo veku 21 mesiacov. Jeho mat-
ka mi povedala, že 24 hodín po očkovaní mal kŕče a následne zle spal. Tieto zmeny v je-
ho správaní pripisuje očkovaniu.“

Vráťme sa k Deerovi:

„Medzitým ani dieťa č. 6, ani dieťa č. 7 nedostalo diagnózu regresívny autizmus, ani
neregresívny klasický autizmus. Trom z týchto detí bol diagnostikovaný Aspergerov syn-
dróm, u ktorého nedôjde k strate reči a ktorý nie je regresívny, teda nič, čo by sa podo-
balo tomu, čo sužovalo deti č. 1 a č. 2. To bola aj diagnóza dieťaťa č. 12 — 6-ročného
chlapca z Burgess Hill v Západnom Sussexe.“

Nepravda: podľa zdravotných záznamov dostalo dieťa č. 6 rôzne diagnózy v rámci autistického
spektra, vrátane autizmu314 a poruchy autistického spektra.315 Úpadok dieťaťa č. 6 dokladajú rôzne
miestach v jeho zdravotných záznamoch.316 Všeobecný lekár dieťaťa č. 6 potvrdil matkino vnímanie
súvisu medzi autizmom a MMR vakcínou vo svojom svedectve pred GMC dňa 20.VII.2007:

Otázka: „Nakoľko ste tomu porozumel, pán doktor, mala matka tohto dieťaťa nejaké
presvedčenie o tom, čo spôsobilo autizmus dieťaťa č. 6?“

Odpoveď: „Áno.“

Otázka: „Ak si na to spomínate, poviete nám, prosím, čo za presvedčenie to bolo, keď
Vám o tom povedala prvýkrát?“

Odpoveď: „Nie som si istý, kedy to povedala prvýkrát, pravdepodobne veľmi skoro. Bo-
la presvedčená, že to malo do činenia s očkovaním MMR vakcínou. Povedala, že pred-
tým bol v poriadku.“

Deer pokračoval:

„A dieťa č. 7 dostalo neobvyklú behaviorálnu diagnózu „syndróm patologického vyhý-
bania sa potrebám“ (angl. Pathological Demand Avoidance = PDA). Tá sa zvyčajne
prejavuje ako spoločenská manipulatívnosť a nijak nepripomína „syndróm“, ktorý vraj

312 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 296
313 zdravotné záznamy miestnych nemocníc, str. 111–112
314 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 28;

súbor RFH17 — diagnóza autizmus od Bennetta (obecného detského lekára) vo veku 3 rokov
315 list prof. Walker-Smith => Dr. Nalletamby, 10.II.1996, označujúci dieťa č. 6 ako v rámci autistického spektra, 

s chronickými príznakmi črevnej choroby
316 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 244 — zmienka o úpadkovej povahe tohto problému;

zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 309 — podrobnejšie popísaný postup úpadku



objavili Wakefield a kol. Niekedy sa prejavuje tak, že dieťa si dá ruky na uši a spieva
„la-la-la, nepočujem ťa“.“

Zdravotné záznamy dieťaťa č. 7 potvrdzujú, že pred očkovaním MMR vakcínou bolo vývinovo
normálne.317 V rozpore s tvrdením, že priebeh zdravotného stavu dieťaťa č. 7 „nijak nepripomína
syndróm“, ktorý sme objavili, jeho minulosť zachytáva list Walker-Smitha všeobecnému lekárovi
tohto dieťaťa z 21.I.1997, zmienený vyššie. V zdravotných záznamoch dieťaťa č. 7 je množstvo
zmienok o úpadku vo vývine i v správaní sa.318 A na rozdiel od Deerovho tvrdenia, že dieťa č. 7 ne-
dostalo diagnózu autizmus, jeho záznamy ukazujú, že podobne ako u iných detí, aj jeho diagnóza sa
v čase menila a nebol to len PDA syndróm, ale aj „autizmus“ a „porucha autistického spektra“.319

Dieťa č. 8
„Dieťa č. 8 bolo jediným dievčaťom. Mala 3 roky a bola z Whitley Bay v grófstve Tyne
& Wear. Podľa článku v The Lancet utrpela poškodenie mozgu „2 týždne“ po MMR-ke.

Jej zdravotné záznamy to však nepotvrdzujú. Pred prijatím do RFH ju vyšetrili miestni
odborní lekári a jej všeobecná lekárka povedala RFH o „významných obavách“ o jej
vývin pár mesiacov pred očkovaním MMR vakcínou.

Jej matka vyjadrovala obavy o zdravie a vývin svojej dcéry od raného detstva.“

Nepravda: v The Lancet sme o dieťati č. 8 napísali toto:

„Jediné dievča (dieťa č. 8) sa údajne vyvíjalo pomalšie než jej staršia sestra.320 Násled-
ne jej zistili zúženie aorty (srdcovnice, hlavnej tepny). Po chirurgickej náprave aorty vo
veku 14 mesiacov rýchlo napredovala a naučila sa hovoriť. Neskôr hovoriť prestala.“

Na základe diagnózy Berelowitza, detského psychiatra z RFH, sme v The Lancet napísali, že ma-
la možno post-vakcinačnú encefalitídu (po-očkovací zápal mozgu). Na rozdiel od Deerovho neprav-
divého tvrdenia, jej zdravotné záznamy321 presne potvrdzujú to, čo sme napísali v The Lancet:

„Do 2 týždňov od očkovania MMR vakcínou vo veku 19 mesiacov dostala vyrážky a fe-
brilné kŕče… nasledovalo behaviorálne chradnutie, strata slov a vokalizácie, vresk, zvý-
šená precitlivenosť sluchu, narušenie koordinácie telesných pohybov a nočné myoklo-
nické zášklby.“

317 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 218 — žiadne obavy z (ne)dosahovania raných vývinových míľnikov
318 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 86 — v 21 mesiacoch tvorí 3–4-slovné vety, po MMR sa reč zastavi-

la, takmer žiadna citová odpoveď bez ohľadu na podnet, „úplne bábätkovský“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 219 — úpadok v rečových schopnostiach v zhruba 2,5 roku života;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 357 — prof. Neville: problémové správanie sa v 20 mesiacoch po 
MMR vakcíne. „Prestal rozprávať a ovládať svoje vylučovanie.“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 279 — list prof. Walker-Smitha: matka hovorí o kŕčoch po MMR 
vakcíne a o zmenách v správaní sa

319 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 222 — september 1998: diagnóza „PDA v autistickom spektre“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 276 — február 1997: všeobecný lekár si myslí, že má „autizmus 
alebo poruchu autistického spektra“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 239 — „diagnóza: porucha autistického spektra niekde medzi vysoko 
funkčným autizmom a Aspergerovým syndrómom“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 59 — diagnóza: „porucha autistického spektra“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 417 — „prenikavá porucha vývinu“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 353 — „prenikavá porucha vývinu“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 222 — „prenikavá porucha vývinu v rámci autistického spektra“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 135, 141, 163, 169, 189, 239, 276, 357 — začiatkom roku 1997 pano-
vala všeobecná zhoda, že dieťa č. 7 má poruchu autistického spektra.

320 potvrdené listom Dr. Houlsby => Dr. Tapsfield, pripojeným k vyjadreniu Dr. Jelly
321 prepúšťacia správa z RFH, 27.I.1997, pripojená k vyjadreniu Dr. Jelly



Berelowitz pokračoval:322

„Očkovaná MMR vakcínou v januári 1995, vo februári 1995 kŕče grand mal do 2 týž-
dňov po MMR vakcíne, odvtedy už nikdy nebola taká ako predtým.“

Popis dieťaťa č. 8 v  The Lancet je úplne presným popisom jej minulosti, ako je zaznamenaná
v jej zdravotných záznamoch. Deer obzvlášť pominul dôležitú skutočnosť, že kvôli obavám z one-
skoreného vývinu bola ešte pred MMR vakcínou 2x vyšetrovaná miestnym vývinovým detským le-
károm, ktorý ju v oboch prípadoch považoval za normálne sa vyvíjajúcu.323 Tieto vyšetrenia prebeh-
li vo veku 10,5 mesiaca (20.V.1994) a 17 mesiacov (16.XII.1994). V decembri 1994 sa jej vývin po-
važoval za primeraný veku.

Dieťa č. 8 trpelo zúžením (koarktáciou) aorty. To samo o sebe stačilo na obavy jej matky z one-
skorenia jej vývinu. Obavy matky o vývin dieťaťa č. 8 sa vznikli na základe porovnania jej vývinu
so staršou sestrou,324 ako píšeme v The Lancet.

Za zmienku stojí poznámka jej všeobecnej lekárky v odporúčacom liste do RFH z 3.X.1996:325

„Vývin dieťaťa č. 8 sa po očkovaní MMR vakcínou na pohľad zhoršil.“

Všeobecná lekárka dieťaťa č. 8 vo svojom vyjadrení pre GMC326 poznamenala, že dieťa č. 8 do-
stalo MMR vakcínu 27.I.1995 a odvtedy jeho matka „vnímala jednoznačný obrat“ vo vývine dcéry.

Nápadné je, že vo februári 1995 (dieťa č. 8 bolo u lekára 17.II.1995, list je datovaný 2.III.1995)
— pár týždňov po MMR vakcíne — bola opäť vyšetrená tým istým vývinovým detským lekárom
(Dr. Houlsby), ktorý teraz stanovil,327 že bola „celkovo vývinovo oneskorená, na úrovni zhruba 12
mesiacov života.“

Takže v rozmedzí len jedného mesiaca dieťa č. 8 povážlivo schradlo. Namiesto toho, aby vývi-
novo pokročila, za jediný mesiac spadla z úrovne zhruba 18 mesiacov na úroveň 12 mesiacov. Len
veľmi málo pozornosti sa venovalo tejto skutočnosti (ak vôbec). Reakcia dieťaťa č. 8 na MMR vak-
cínu — napriek tomu, že bola priznaná — nebola viac braná do úvahy, ani poriadne vyšetrená.

V lekárskej anamnéze dieťaťa č. 8 je množstvo údajov o jej úpadku a jasná stopa toho, že jej
matka pripisovala jej problémy MMR vakcíne oveľa skôr, než sa spojila s kýmkoľvek v RFH. Do-
kladajú to aj viaceré zmienky v zdravotných záznamoch dieťaťa č. 8.328

322 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 25
323 potvrdené listom Dr. Houlsby => Dr. Tapsfield, pripojeným k vyjadreniu Dr. Jelly, ako aj

listom Dr. Houlsby => Dr. Hunter, 23.XII.1994:
„Vývin jej zručností bol síce oneskorený oproti priemeru, ale stále ešte v medziach normálnosti.“

324 zdravotné záznamy RFH, str. 7, 19.I.1996
325 zdravotné záznamy RFH, str. 21
326 vyjadrenie Dr. Jelly pre GMC, deň 29
327 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 94
328 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 25 — „Očkovaná MMR vakcínou v januári 1995, vo februári 1995 

kŕče grand mal do 2 týždňov po MMR vakcíne, odvtedy už nikdy nebola taká ako predtým.“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 76 — prepúšťacia správa z RFH: „dramatické chradnutie od 18 
mesiacov života“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 83 — list od všeobecného lekára: oneskorenie vo vývine pred MMR 
vakcínou, ale „matka neoblomne trvá na tom, že dcéra stratila reč po MMR vakcíne.“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 94 — v 17 mesiacoch bola v normálnom rozmedzí, v 20 mesiacoch 
bola celkovo vývinovo oneskorená, „na úrovni zhruba jedného roka“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 111 — list od všeobecného lekára: „úpadok po MMR vakcíne“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 120 — strata reči, ako vidno na videu;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 121 — jasné dôkazy úpadku pred prijatím do nemocnice;



Počas výsluchov pred GMC poskytla všeobecná lekárka dieťaťa č. 8 toto svedectvo:329

Otázka: „Ako vnímala matka dieťaťa č. 8 reakciu svojej dcéry na očkovanie?“

Dr. Jelly: „Mala som pocit, že matka mala obavy značne skoro po tejto vakcíne. Mys-
lím, že som jej dcéru videla u nej doma na domácej návšteve krátko po očkovaní. Mala
vtedy horúčkovitú reakciu na očkovanie. V tom čase ešte pochopiteľne nebola reč o one-
skorení vývinu. Pár mesiacov neskôr matka povedala, že sa pozerala na video spred oč-
kovania, keď dieťa č. 8 trochu hovorilo, a že má pocit, že po očkovaní hovorí menej.“

Otázka: „To s tým videom bolo určitý čas neskôr, že?“

Dr. Jelly: „Áno.“

Otázky: „Hovoríte, že z okamžitých reakcií na očkovanie matka hlásila horúčku.“

Dr. Jelly: „Áno. Pamätám si na návštevu u nich doma a myslím, že krátko potom bola
v nemocnici s febrilnými kŕčmi.“

List od genetika Dr. Bushbyho všeobecnému lekárovi Dr. Tapsfieldovi obsahuje ďalšie potvrde-
nie reakcie dieťaťa č. 8 na MMR vakcínu:330

„Matka dieťaťa č. 8 nedávno prišla na genetickú kliniku bez svojej dcéry. Nanešťastie,
stále nie sme schopní nájsť konečnú diagnózu, ktorá by vysvetlila oneskorenie vývinu
dieťaťa č. 8, zúženie aorty a trochu nezvyklú tvár. Matka hlási, že dcéra stále nehovorí.

Veľká časť z našich rozhovorov sa krútila okolo obáv matky, že problémy jej dcéry pra-
menia v očkovaní MMR vakcínou v 19 mesiacoch života. Povedala nám, že pár týždňov
po očkovaní dostala jej dcéra osýpkové vyrážky a veľmi zle to znášala. Následne mala
kŕče a šla do nemocnice, kde sa zistilo, že je dehydrovaná. Matka si je vedomá, že jej
dcéra môže mať vrodenú vadu, ktorá spôsobila tieto problémy, ale zjavne sa tiež obáva,
že očkovanie MMR vakcínou buď spôsobilo oneskorenie vývinu, alebo ho zhoršilo. Bola
v styku so spolkom Jabs a je v styku s inou matkou, ktorá si tiež myslí, že problémy jej
dieťaťa začali po MMR vakcíne. Zaujímavé je, že matka má veľmi silný pocit, že jej dcé-
ra si pred očkovaním postupne osvojovala reč, že poznala pár slov, ktoré po očkovaní
stratila.“

Celkovo vzaté, popis behaviorálnych príznakov a oneskorenia vývinu dieťaťa č. 8 v The Lancet
je úplne presný. Naproti tomu Deerovo obvinenie, že jej zdravotné záznamy sa nezhodujú s jej po-
pisom v The Lancet, je nepravdivé.

zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 127 — obava zo straty reči (hoci ďalej hovorí pár slov);
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 130 — matka spája „návrat späť vo vývine“ s MMR vakcínou;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 131 — list od detského lekára: „na úrovni jedného roka podľa 
Denverského hodnotenia vývinu“;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 133 — list od detského kardiológa: žiadna reč, hoci predtým hovorila 
pár slov;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 136 — doklad o úpadku;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 139 — doklad o úpadku;
zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 142 — jej reč upadla;
zdravotné záznamy RFH, str. 7 — prijatá do nemocnice s oneskorením vývinu a následne dramatickým chradnutím;
zdravotné záznamy RFH, str. 17 — list Dr. Berney => Dr. Wakefield, zdá sa, že prijíma nečakaný úpadok po MMR;
zdravotné záznamy RFH, str. 18 — matka hlási „katastrofické chradnutie“ po MMR. „Stala sa iným človekom.“;
zdravotné záznamy RFH, str. 20 — v odporúčacom liste k Berelowitzovi sa uvádza dramatické chradnutie;
zdravotné záznamy RFH, str. 49 — dobré údaje o úpadku;
zdravotné záznamy miestnych nemocníc, str. 20 — prijíma obavy ohľadne vývinu pred MMR vakcínou, ale potom 
vyjasňuje, že po MMR vakcíne došlo k chradnutiu;
zdravotné záznamy miestnych nemocníc, str. 45 — ďalšie doklady o úpadku

329 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch; výpoveď Dr. Jelly, prepis č. 29
330 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch; prepis č. 29



Obvinenia z pozmeňovania histopatologických331 nálezov vo 
vzorkách bunkového tkaniva z čriev

Dôkladný postup, akým boli diagnostikované chorobné zmeny vo vzorkách tkanív 12 detí, opísa-
ných v našom článku v The Lancet, som už uviedol vyššie. Ohľadne údajnej dezinterpretácie nále-
zov sa Deer spolieha na údaje detí č. 3, 8, 9 a 10.

„Keď tieto deti prvýkrát navštívili RFH, mali údajne okrem autizmu aj zápchu, hnačku
alebo iné bežné ťažkosti s črevami. To bol dôvod, kvôli ktorému cestovali 100 až 8.000
km do Londýna, aby sa mohli zveriť do starostlivosti Wakefieldovho teamu.“

Všetkých 12 detí, o ktorých je reč v našom článku v The Lancet, malo žalúdočno-črevné prízna-
ky, vrátane bolestí brucha, hnačky, zápchy závislej od laxatív, nafukovania a v niektorých prípadov
aj potravinovej intolerancie.

Tvrdenie, že sa zverili do starostlivosti „Wakefieldovho teamu“ je zavádzajúce. Deer veľmi dob-
re vie, že všetky tieto deti boli v klinickej starostlivosti Walker-Smithovho teamu detských gastro-
enterológov v RFH. Nikdy neboli v starostlivosti „Wakefieldovho teamu“ — nijaký taký team vtedy
neponúkal deťom lekársku starostlivosť. 

„Dnes 52-ročný Wakefield, bývalý črevný chirurg, v tom čase robil akademický výskum
Crohnovej choroby (zápal čriev s vredmi) na lekárskej fakulte pri RFH. V roku 1995 vy-
myslel teóriu, že túto chorobu spôsobuje osýpkový vírus, ktorý možno nájsť živý v MMR
vakcíne. Táto teória už odvtedy bola vyvrátená.“

Nepravda: táto teória nebola vyvrátená.

„Táto práca bola základným kameňom, na ktorom postavil svoje nové tvrdenia. Ale aj
to je na pováženie. Tieto deti údajne mali nové zápalové ochorenie čriev, ktoré je v The
Lancet označené za „zhodné žalúdočno-črevné nálezy“, zahŕňajúce aj „nešpecifickú
kolitídu“. Wakefield povedal, že tento zápal hrubého čreva spôsobil „zvýšenú priepust-
nosť“ čreva, čím umožnil, aby jedy z jedla prešli do krvného obehu a do mozgu.“

Nepravda: jediné nové tvrdenie bolo, že tieto deti majú ochorenie čriev. Akýkoľvek vzťah medzi
vírusom osýpok a Crohnovou chorobou na to nemal nijaký vplyv, a už vôbec nebol „základným ka-
meňom“ nového tvrdenia.

Nepravda: náš článok v The Lancet netvrdí, že tieto deti majú nové zápalové ochorenie čriev.

Nepravda: netvrdil som, že „tento zápal hrubého čreva spôsobil „zvýšenú priepustnosť“ čreva,
čím umožnil, aby jedy z jedla prešli do krvného obehu a do mozgu“. To bola len hypotéza, pred-
stavená v kapitole „Diskusia“ nášho článku.

„„Jednotnosť chorobných zmien v črevách a skutočnosť, že predchádzajúce štúdie zisti-
li poruchy činnosti čriev u detí s poruchami autistického spektra, naznačujú, že táto
spojitosť je skutočná a odráža jedinečný chorobný jav,“ vysvetlil článok v The Lancet
tento „syndróm“.

Záznamy z patologického skúmania vzoriek, odobratých z čriev týchto detí však ukazujú
očividné problémy s týmito dôkazmi. Nemocniční odborníci, ktorí tieto vzorky odobrali,
došli k záveru, že neboli jednotné, ale rozličné a výnimočné.“

Dovoľte mi vyjadriť sa k týmto tvrdeniam a uviesť, čo sa v našom článku v skutočnosti píše.

331 Histopatológia je postup, pri ktorom sa tvorí diagnóza preskúmaním vzoriek tkanív od pacienta pod mikroskopom.



Dieťa č. 8

„U dieťaťa č. 8 stálo v správe od patológa: „Žiadna zistená chorobná zmena,“ hoci
článok v The Lancet uviedol „Nešpecifická kolitída“. Toto sa opakuje aj pre ďalšie dve
deti (č. 9 a č. 10).“

Bežná správa o dieťati č. 8 od neuropatológa (odborníka na patológiu mozgu) v skutočnosti uvá-
dza „minimálne zápalové zmeny“.332 Potvrdil to aj list Dr. Davida Cassona z 27.XI.1997,333 podľa
ktorého „Všetky kúsky tkaniva z čreva vykazovali minimálne zápalové zmeny.“

Keď tieto vzorky zhodnotili a oznámkovali odborníci na patológiu čriev, menovite Dhillon a An-
thony, zistili títo lekári mierny zápal v slepom čreve, vzostupnom tračníku a konečníku.334 To sme
v The Lancet správne označili za „nešpecifickú kolitídu“.

Dieťa č. 9

Klinickú histopatológiu dieťaťa č. 9 označilo bežné patologické laboratórium za „bez histologic-
kej abnormality“.335 Walker-Smith spolu s Dhillonom priamo prehodnotili vzorky z čreva dieťaťa
č. 9. Obaja sa zhodli na tom, že tieto vzorky v skutočnosti ukazovali zápal, zodpovedajúci neurčitej
kolitíde.336,337

Dhillon a Anthony navyše pri svojom vyšetrovaní a známkovaní zaznamenali toto:338

„Nárast chronických zápalových buniek, kryptitída, reaktívne zväčšenie uzlín a nárast
intra-epiteliálnych lymfocytov.“

Diagnóza bola teda zmenená na „neurčitú kolitídu“, čo Walker-Smith dal vedieť všeobecnému
lekárovi tohto dieťaťa. Túto diagnózu sme potom uviedli v The Lancet.

332 zdravotné záznamy RFH, str. 61
333 zdravotné záznamy RFH, str. 15
334 tabuľková správa o dieťati č. 8
335 zdravotné záznamy RFH, str. 48
336 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch; svedectvo Walker-Smitha, 81. deň, str. 12:

Stephen Miller, QC: „Dostali sme sa až k 11.XII.1996. Povedal ste porote vo všeobecnosti a vo vzťahu k jednotli-
vým deťom o prehodnotení histológie, ktoré ste vykonal spolu s Dr. Dhillonom?“
prof. John Walker-Smith: „Áno.“
Miller: „V decembri 1996, teda v období, o ktorom sa teraz bavíme, v ktorom sa pozeráme na vyšetrovanie tohto 
dieťaťa, bolo toto dieťa jedným z tých, ktorého histológiu ste prehodnotil spolu s Dr. Dhillonom po tom, čo vykonal 
svoje zaslepené zhodnotenie týchto snímok?“
Walker-Smith: „Áno.“
Miller: „Keď sa pozrieme na predposlednú stránku tohto zopnutého spisu, D14, pán profesor, tesne pod polovicu 
tej poznámky o spôsobe, akým ste sa vysporiadal s krátkym zhrnutím anamnézy, potom výsledky z krvi. Potom pod 
„Endoskopiou“, čo ste tam napísal?“
Walker-Smith: „Napísal som: „Lymfoidná nodulárna hyperplázia koncového ilea“.“
Miller: „A potom v „Histológii“ pod tým?“
Walker-Smith: „Napísal som: „Nápadné lymfatické uzliny. Dhillon — stredný až mierny nárast intra-epiteliálnych 
lymfocytov. Nárast chronických zápalových buniek po celom čreve — povrchové makrofágy, nie dosť na granulóm.“
Potom môj celkový klinický názor: „Neurčitá kolitída“.“

337 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch; svedectvo Walker-Smitha, 81. deň, str. 13:
Miller: „Histologicky šlo o nárast chronických zápalových buniek po celom čreve so stredným nárastom intra-epi-
teliálnych lymfocytov.“
Walker-Smith: „Áno.“
Miller: „Znovu: keď si to porovnáme s tým, čo ste povedal v tejto rukou písanej poznámke na D14, pochádza to 
z tejto rukou písanej poznámky?“
Walker-Smith: „Áno.“
Miller: „Pretože ste povedal: „Stredný až výrazný nárast intra-epiteliálnych lymfocytov. Nárast chronických zápa-
lových buniek po celom hrubom čreve“.“

338 návrh tabuľkovej správy o dieťati č. 9



Dieťa č. 10

Zbežnú histopatologickú správu o dieťati č. 10 vypracoval odborník na gynekologickú patológiu.
Stojí v nej:339

„Žiadna významnejšia histologická abnormalita.“

Keď si tieto vzorky prezeral Walker-Smithov klinický team, bolo mu jasné, že vykazujú abnor-
malitu a vyžiadalo si to dodatočnú správu, v ktorej bol uvedený mierny chronický zápal.340

Tieto vzorky potom zhodnotili Dhillon a Anthony, ktorí hlásili:341

339 zdravotné záznamy RFH, zväzok 2, str. 47
340 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch; prepis č. 81:

Miller: „Keď sa pozrieme na 59A, popisuje pôvodné zistenie Dr. Jarmulowicza. Potom dodatočná správa o mikro-
skopickom popise na konci tejto strany.“
Walker-Smith: „Áno.“
Miller: „Tieto vzorky boli prehodnotené po istom klinicko-patologickom stretnutí. „Vzorka z ilea ukazuje splývavé 
lymfatické zhluky v inak všednom tenkom čreve. Vzorky z hrubého čreva ukazujú veľmi jemný rozptyl chronických 
zápalových buniek v rámci bazálnej membrány. Povrch bazálnej membrány obsahuje ohniskový odpad z bunkových
jadier a povrchový epitel vyzerá byť mierne degenerovaný. Nevidno žiadny aktívny zápal. Bolo narezaných viac 
úrovní a neboli zistené žiadne granulómy. Poznámka: Menšie abnormality. ? významnosť.“
Toto je spoločne podpísané Dr. Sue Davies a Dr. Jarmulovitzom.“
Walker-Smith: „Áno.“
Miller: „Aký (ak vôbec nejaký) je rozdiel medzi týmito dvomi sadami nálezov?“
Walker-Smith: „Skutočne zásadný rozdiel je v správe o hrubom čreve — veľmi jemný rozptyl chronických zápalo-
vých buniek v rámci bazálnej membrány je jasnou známkou chronického zápalu. A takzvaný ohniskový odpad z bun-
kových jadier nám hovorí, že v minulosti tam došlo k nejakému poškodeniu. A to, že povrchový epitel je mierne de-
generovaný, nám tiež hovorí, že tam došlo k nejakému poškodeniu, ale nie je tam žiadna známka aktívneho zápalu. 
Zaujímavé je, že táto správa neuvádza významné pozorovanie, ktoré Dr. Jarmulowitz zapísal v prvej správe, t.j. že 
lymfatické tkanivo vykazuje reaktívne zmeny, čo ja vnímam ako dosť dôležité.“
Miller: „Záver druhej (doplnenej alebo aktualizovanej) správy je: „Menšie abnormality? Významnosť.“ Kto rozho-
duje o celkovom výklade týchto abnormalít, ak na snímkach nejaké abnormality sú?“
Walker-Smith: „Klinický lekár.“
Miller: „Ako to funguje? Máte správu od histopatológa, kde podrobne popisuje nálezy na jednotlivých snímkach či 
sadách snímok a potom dôjde k záveru. Ale ako sa dospeje k rozhodnutiu o tom, ako naložiť s pacientom?“
Walker-Smith: „Histologická správa popisným spôsobom podáva objektívne údaje o veciach, ktoré vidno pod mi-
kroskopom. Histopatológovia ponúkajú svoj názor ohľadne možnej významnosti, ale klinický lekár je zodpovedný 
za pospájanie klinických prejavov — tzn. známok a príznakov, — endoskopických prejavov a pozorovaných histopa-
tologických prejavov.“
Miller: „Pozrime sa na poznámku Dr. Cassona na str. 17 vo zväzku 2. Už sme predtým videli hornú polovicu jeho 
poznámky, ktorá je napísaná na tlačive pre endoskopiu — je to pod histológiou. „Vzorky z hrubého čreva — nor-
málna stavba krýpt; veľmi mierny rozptyl chronických zápalových buniek. Pokles pohárikovitých buniek. Ohniskové
abnormality epitelu, t.j. chumáčiky. Odpad z bunkových jadier v pod-epitelových ložiskách“.“
Walker-Smith: „Áno.“
Miller: „To je opäť trochu iný popis.“
Walker-Smith: „Áno.“
Miller: „Ale za akých okolností to muselo byť napísané?“
Walker-Smith: „Pravdepodobne to napísal David Casson v čase histopatologického stretnutia čoby záznam toho, 
ako to on videl.“
Miller: „Potom na poslednom riadku kreslí tieto šípky, vedúce od jednej veci k druhej, takže je tam šípka a potom: 
„Dostatočný chronický zápal na to, aby si zaslúžil liečbu sulfasalazínom“.“
Walker-Smith: „Myslím, že to môže byť citát mojej osoby.“
Miller: „Snáď by ste mohol vysvetliť, ako ste k tomu dospel.“
Walker-Smith: „Zvyčajne spolu s dvomi pomocnými spolupracovníkmi dôjdeme k názoru na klinický význam da-
ných nálezov, ktoré sme pozorovali na klinicko-patologickom stretnutí, pretože jeden z mladších lekárov v skutoč-
nosti predstavil anamnézu a nálezy. Potom nám príslušný odborník na endoskopiu povie o endoskopických nále-
zoch. Potom vidíme pred sebou na obrazovke, aká bola histopatológia. Potom klinickí lekári a vlastne aj mladší le-
kári spolu diskutujú o tom, čo by malo nasledovať, pretože rodičia po stretnutí zvyčajne čakajú v nemocničnej izbe, 
Dr. Casson za nimi zájde a porozpráva sa s nimi. Z celkového obrazu choroby som sa domnieval, že bolo vhodné 
použiť sulfasalazín a — hoci to tam nie je napísané, — zjavne som dospel k diagnóze neurčitá kolitída.“

341 tabuľková správa o dieťati č. 10



„Mierny chronický zápal v slepom čreve, vzostupnom tračníku, priečnom tračníku, eso-
vitej kľučke a konečníku.“

To sme aj správne uviedli v našom článku v časopise The Lancet.

Dieťa č. 3

„K najnápadnejšej zmene názoru došlo u dieťaťa č. 3 — 6-ročného chlapca z Huytonu
v grófstve Merseyside. Podľa článku v The Lancet trpel regresívnym autizmom a ocho-
rením čriev, presnejšie „akútnou a chronickou nešpecifickou kolitídou“. V chlapcovej
prepúšťacej správe z nemocnice sa však píše, že vo vzorkách z jeho čriev sa nič zlé ne-
našlo.“

Nepravda: pôvodná zbežná histopatologická správa o dieťati č. 3, ktorú vypracoval Dhillon, ho-
vorí o abnormalitách:342

„Sliznica tenkého čreva vykazuje nárast intra-epiteliálnych malých lymfocytov. Mierne
zápalové a reaktívne zmeny vo vzorkách z tenkého čreva.“

Walker-Smith po svojom zhodnotení dodal:343

„Značný nárast intra-epiteliálnych lymfocytov v ileu spolu s chronickými zápalovými
bunkami. Nárast zápalových buniek a intra-epiteliálnych lymfocytov v hrubom čreve.“

Dhillon a Anthony tieto vzorky prehodnotili a následne oznámili:344

„Mierny chronický zápal v slepom čreve, vzostupnom tračníku, esovitej kľučke a koneč-
níku, mierny až stredný zápal v priečnom tračníku.“

Lekári  z RFH oznámili tieto nálezy všeobecnému lekárovi dieťaťa č. 3 Dr. Shanthovi listom
z 10.IV.1996 od Dr. Davida Cassona (učiteľa detskej gastroenterológie):345

„Sliznice  tenkého  čreva  vykazujú  nárast  intra-epiteliálnych  lymfocytov,  ale  nedošlo
k architektonickým abnormalitám. Histológia koncového ilea ukázala nápadné lymfatic-
ké uzliny. Histológia hrubého čreva bola u všetkých vzoriek v rámci bežných histologic-
kých medzí. Celkovo sa preto javí, že vo vzorkách z tenkého čreva sú mierne zápalové
reaktívne zmeny.“

Inými slovami: zdravotné záznamy tohto chlapca ukazujú nehorázne rozpory medzi tým, čo na-
písal Deer, a tým, čo je jasne a dôsledne uvedené v klinických zdravotných záznamoch.

Akonáhle si vzorky prezrel Walker-Smithov klinický team, histologické nálezy boli prehodnote-
né a všeobecný lekár dieťaťa č. 3 dostal list, ktorý ho oboznámil s touto zmenou a s odporúčaniami
následnej liečby. V liste z 31.XII.1996 napísal Walker-Smith Dr. Shanthovi:346

„Určite si spomínate, že ste odporučil dieťa č. 3 ku mne a že sme Vám 4.X.1996 poslali
prepúšťaciu správu. Dodatočný kritický rozbor histologických výsledkov viedol k spra-
covaniu dodatku k prepúšťacej správe, ktorý prikladám k tomuto listu. Našou konečnou
diagnózou je neurčitá ileokolitída so zväčšenými lymfatickými uzlinami. Vo svetle týchto
histologických nálezov, ak žalúdočno-črevné príznaky pretrvajú, liečba liekom, ako je
Asacol, môže priniesť určitý osoh…“

342 zdravotné záznamy RFH, str. 86 a 87
343 prezentácia Johna Walker-Smitha na stretnutí Wellcome Trustu, XII.1996
344 tabuľková správa o dieťati č. 3
345 zdravotné záznamy RFH, str. 27
346 zdravotné záznamy všeobecných lekárov, str. 99



Prepúšťaciu správu ručne prepracoval Dr. Hepstead a nakoniec v nej stálo:347

„Diagnóza: neurčitá ileo-kolitída a zväčšené lymfatické uzliny.“

V kapitole o histológii sa v prepracovanej správe dočítame:

„Sliznice v ileu vykazujú nárast intra-epiteliálnych lymfocytov, nedošlo však k architek-
tonickým abnormalitám. Histológia koncového ilea vykazuje nápadné lymfatické uzliny.
Histológia hrubého čreva odhalila nárast chronických zápalových buniek.“

Motivovaný súdnym sporom o odškodnenie?
„Ďalšie pochybnosti vzbudzuje Wakefieldova motivácia. Pred piatimi rokmi v tento me-
siac priniesli noviny The Sunday Times správu, že Wakefield pracoval pre právnikov
a že mnohé z týchto rodín boli buď žalobcami alebo členmi skupín, skrz ktoré chceli po-
dať žaloby. Ani zďaleka neboli odporúčané k odborníkom z RFH bežným spôsobom, ale
mnohé z nich sa vzájomne spojili.“

Jasným dôsledkom Deerovho tvrdenia je, že odporúčanie týchto detí do našej starostlivosti bolo
motivované skutočnosťou, že sú žalobcami. V skutočnosti však v čase, keď boli odporúčané do
RFH, žiadne z týchto detí nebolo žalobcom. Len jedno dieťa (č. 12) dostalo poukaz na právnu po-
moc v čase medzi odporučením k Walker-Smithovi a prvou návštevou v RFH. To som uviedol vo
svojom svedectve v 53. deň výsluchov pred GMC.348

Coonan: „Ďakujem veľmi pekne. Môžeme prejsť od lekárskych a výskumných záležitos-
tí k otázke právnej pomoci? Na str. 242 zväzku 1 spisov poroty je zmienka o právnej po-
moci, na ktorú chcem, aby ste sa pozrel. Ide o poukaz na právnu pomoc pre dieťa č. 12
a pre moje účely mi stačí jediná vec: dátum v pravom dolnom rohu — 9.X.1996. Vedel
ste vôbec, že toto dieťa malo poukaz na právnu pomoc?“

Wakefield: „Áno.“

Coonan: „Kedy ste sa to dozvedel?“

Wakefield: „Nespomínam si, ale ukazuje sa, že to je jediné dieťa, ktoré podľa našich
vedomostí bolo zapojené do súdneho sporu o odškodnenie, čo sme sa dozvedeli až do-
datočne. Ukazuje sa, že to je jediné dieťa, ktoré malo poukaz na právnu pomoc pred vy-
šetrovaním v RFH.“

Coonan: „Ale v čase odporúčania alebo v čase vyšetrovania ste vedel, že malo poukaz
na právnu pomoc?“

Wakefield: „Na nič také si nespomínam.“

Coonan: „Bolo to jedno z detí, ktoré neskôr zastupovala Rada pre právnu pomoc (angl.
Legal Aid Board = LAB)?“

Wakefield: „Áno, myslím, že áno.“

Coonan: „Vedel ste alebo mal ste pocit zhruba v čase odporúčania, že motiváciou mat-
ky dieťaťa mohol byť súdny spor o odškodnenie?“

Wakefield: „Nie. Motivácia matky je viditeľná v listoch, ktoré napísala prof. Walker-
Smithovi. Sú to príznaky žalúdočno-črevnej choroby a problémy, ktoré mala pocit, že
má jej dieťa.“

347 zdravotné záznamy RFH, str. 35 a 36
348 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch; prepis č. 53



Dieťa č. 6 a dieťa č. 7

„Deti č. 6 a 7 boli bratmi z Východného Sussexu. Dieťa č. 4 — 9 a pol-ročný chlapec
z North Shields v grófstve Tyneside — chodilo k tomu istému všeobecnému lekárovi ako
dieťa č. 8. Skrátka, týchto 12 detí, z ktorých ani jedno nebolo z Londýna, sa v RFH ob-
javilo spôsobom značne vzdialeným od bežného.“

Ako sme uviedli v The Lancet, deti k nám boli odporúčané ich všeobecnými alebo detskými le-
kármi, čo je v britskom štátnom zdravotníctve (angl. National Health Service = NHS) bežné. Bola
to skupina detí, odporúčaná do starostlivosti skupiny odborníkov v špecializovanej nemocnici, ktorí
majú obzvláštne skúsenosti s ochoreniami čriev u detí, aby boli vyšetrené príznaky ich črevnej cho-
roby. Toto odporúčanie nemalo vôbec nič do činenia so súdnym sporom o odškodnenie349 a na pod-
loženie tohto obvinenia neboli predložené žiadne dôkazy. Vo svojom svedectve v 73. deň výsluchov
Walker-Smith potvrdil klinické dôvody pre vyšetrenia týchto detí.350

Neskôr v ten istý deň sa Walker-Smitha spýtali, či boli tieto deti skutočne choré:

Otázka: „Potvrdilo sa, že tieto deti boli vážne choré?“

Walker-Smith: „Áno, boli. Svojím spôsobom to bolo dosť otrasné, keďže títo rodičia
mali dieťa, ktoré bolo úplne v poriadku, a potom sa náhle v priebehu krátkeho času ob-
javili behaviorálne problémy a ťažkosti s črevami. V niektorých prípadoch jestvovali fo-
tografické a video-dôkazy, ako tieto deti vyzerali a správali sa pred a po očkovaní.“

349 list 8 z 12 rodičovských párov, 22.XII.2008. Jeden pár žije v USA, s dvomi sa nepodarilo nadviazať spojenie a po-
sledný poslal podporný e-mail, ale prial si ostať v anonymite.
„Otvorený list všetkým, ktorých to zaujíma
Píšeme vám ako rodičia detí, ktoré boli kvôli príznakom zápalového ochorenia čriev a s ním súvisiaceho autizmu 
vyšetrované v Oddelení pediatrickej gastroenterológie RFH prof. Walker-Smithom a Dr. Simonom Murchom, s účas-
ťou Dr. Andrewa Wakefielda na výskumnej stránke ich vyšetrení. Naše deti boli predmetom článku, zverejneného 
v časopise The Lancet v roku 1998. Vieme, že títo traja lekári sú teraz vyšetrovaní zo strany GMC na základe obvi-
není od istého novinára na voľnej nohe. Medzi mnohými obvineniami je aj obvinenie, že títo lekári sa k našim de-
ťom správali nevhodným spôsobom, že Dr. Wakefield „ich obťažoval z výskumných dôvodov“ a že naše deti neboli 
odporučené do RFH obvyklým spôsobom — ich všeobecnými lekármi. Tiež sa tvrdí, že našim deťom boli robené ne-
potrebné invazívne vyšetrenia za účelom výskumu, a nie v ich záujme. Vieme, že to tak nebolo. Všetky naše deti boli 
odporučené k prof. Walker-Smithovi správnym spôsobom, aby mohli byť plne vyšetrené a liečené ich závažné, dlho-
trvajúce a vyčerpávajúce žalúdočno-črevné príznaky poprednými detskými gastroenterológmi Veľkej Británie. Mno-
hí z nás navštívili niekoľko iných lekárov v snahe pomôcť svojim deťom, ale plné vyšetrenie nevykonal nikto z nich, 
až kým sme nestretli prof. Walker-Smitha a jeho spolupracovníkov. Zo strany týchto troch lekárov sa nám dostalo 
najvyššej možnej profesionality a úctivosti. Počas starostlivosti o naše deti v RFH sme boli plne informovaní o od-
porúčaných vyšetreniach a možných liečebných postupoch, ktoré sa v priebehu času vyvíjali. Všetky tieto vyšetrenia
boli vykonané bez spôsobovania bolesti našim deťom, z ktorých mnohé vďaka poskytnutej liečbe robili veľké pokro-
ky, takže prvýkrát za niekoľko rokov boli konečne bez bolesti.
S úzkosťou sme sledovali výsluchy pred GMC, keďže ako rodičia sme nedostali možnosť vyvrátiť tieto obvinenia. Vo
väčšine prípadov nám nedovolili predkladať dôkazy na podporu týchto lekárov, ktorých si všetci veľmi vážime. Pre-
to teraz píšeme GMC a všetkým, ktorých to zaujíma, aby sme úplne vyjasnili, že sťažnosť na týchto troch starostli-
vých a súcitných lekárov v žiadnom prípadne neodráža naše vnímanie liečby, poskytnutej našim chorým deťom 
v RFH. Sme vydesení z toho, že títo lekári sú podrobovaní tomuto zdĺhavému vypočúvaniu bez toho, že by sa na 
nich kvôli čomukoľvek sťažoval ktokoľvek z rodičov detí, popísaných v článku v The Lancet.“

350 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch; prepis č. 73:
Otázka: „Čo sa týka Vás a Vašich spolupracovníkov, Dr. Murcha, Dr. Thomsona a mladších lekárov z Vášho 
oddelenia, aká mala byť Vaša úloha?“
Walker-Smith: „Naša úloha bola čisto klinická, pretože sme mali tieto deti vyšetriť a v tomto jednotlivom prípade 
som to bol ja. Keď to bolo možné, vyšetroval som všetky tieto deti v ambulancii ja osobne. Potom som rozhodol, či 
mali tieto deti nejaký druh zápalu čriev, či už Crohnovu chorobu alebo iný zápal čriev. Ak som sa domnieval, že da-
né dieťa potrebuje vyšetrenie z klinických dôvodov, odporučil som vtedy ileokolonoskopiu. Potom by som prešiel 
k zvažovaniu iných vyšetrení, ktoré by sa mohli vykonať. Nadobudli sme dojem, že neurologická choroba, ktorá sa 
prejavovala spôsobom podobným autizmu, musí byť u týchto detí vylúčená. O tom sme viedli dosť veľa diskusií, ob-
zvlášť Dr. Mike Thomson, ktorý to v našich diskusiách s nami preberal. Tieto vyšetrenia boli samozrejme klinicky 
odôvodnené, ale v tom čase sme vlastne nedotiahli, čo presne by malo byť ďalším krokom vpred.“



Deer neprejavoval v The Sunday Times nijaký podobný zmysel pre vcítenie sa do kože druhého:

„Matky detí č. 2 a 3 mi povedali to, čo ostatní majú v zdravotných záznamoch: počuli
o Wakefieldovi skrz informačnú kampaň Jabs o MMR vakcíne.

Preto keď prišli na lôžkové oddelenie RFH a predviedli tento „nález“ ohľadne MMR
vakcíny, vôbec nešlo o náhodnú vzorku prípadov.“

Náš článok v The Lancet popisoval nálezy u detí, ktoré sme jasne označili za „samo-odporučenú
skupinu“ pacientov. Žiaden z autorov nášho článku nikdy ani len nenaznačil, že to bola „náhodná
vzorka prípadov“.

„Čo rodičia nevedeli, Wakefield bol 2 roky predtým najatý právnikom Jabs351 Richar-
dom Barrom, verejným právnikom z King's Lynn v grófstve Norfolk. Barr dostal grant
od LAB na získanie akýchkoľvek údajov o MMR vakcíne, ktoré by sa dali použiť proti
výrobcom tejto vakcíny.“

Nepravda: Deer nemá poňatia o tom, čo vedeli a mysleli si rodičia týchto detí. Moja účasť v súd-
nom spore o odškodnenie nežiaducich účinkov MMR vakcíny bola už veľmi skoro verejne známa.
Napr. 27.XI.1996 priniesol denník The Independent článok s názvom „Právo: výstrel naslepo“.352

Druhý odstavec článku začína týmto:

„William je jedným z 10 detí, ktoré sa účastnia pilotnej štúdie v RFH v Londýne, kde sa
skúma možný súvis očkovania proti osýpkam s črevnou poruchou Crohnovou chorobou
a s autizmom.“

Deer napísal:

„… Niet náznaku, že by ostatní lekári vedeli o Wakefieldovej spolupráci s Barrom.“

Nepravda: povedomie mojich spolupracovníkov je jasne zaznačené v spisoch, ktoré Deer vlast-
nil, a vypovedané vo svedectvách pred GMC. Aby som to upresnil: najprv som v novembri 1996
napísal Walker-Smithovi o pacientovi, ktorý dostal peniaze od LAB, z ktorých by sa (ak by to bolo
potrebné) zaplatili jeho vyšetrenia.353 Objasňuje to vypočúvanie mojej osoby v 53. deň výsluchov
pred GMC:

Otázka: „Rád by som sa teraz od tohto materiálu vrátil späť k zdravotným záznamom
RFH, str. 76. 6.XI.1996 ste o tomto pacientovi napísal prof. Walker-Smithovi:

„Toto je dieťa, ktoré by som rád zahrnul do našej štúdie, ak ho považuješ za vhodného.
Jeho obecný detský lekár Dr. Mills bol pôvodne nadšený tým, že chlapca odporučí ku
nám. Teraz sa zdá, že jeho nadšenie vychladlo.  JS však predsa len dostal peniaze od
LAB, ktoré pokryjú jeho vyšetrenia, takže tieto peniaze môžeme využiť…““

Tento zdroj prostriedkov nakoniec nebol potrebný, lebo za vyšetrenia zaplatilo NHS. Klinické
záznamy chlapca JS dokazujú, že Walker-Smith už v novembri 1996 vedel, že najmenej jedno dieťa
prijalo peniaze od LAB, aby sa nimi pokryli náklady na jeho vyšetrenia.

21.I.1997 som mal potom stretnutie so skupinou klinických lekárov, sťaby súčasť spoločného
utorkového viac-odborového stretnutia, ktorého sa zúčastnili Walker-Smith i Murch, kde som všet-

351 JABS = Justice, Awareness and Basic Support (Spravodlivosť, uvedomelosť a základná podpora), čo je britské 
združenie ľudí poškodených očkovaním. Skratka názvu združenia (JABS) je slovnou hračkou, keďže jabs sú ľudo-
vo po anglicky vakcíny — pozn. prekl.; http://jabs.org.uk/ 

352 Langdon-Down G: „Law: A shot in the Dark“, The Independent, 27.XI.1996, str. 25
353 dieťa JS, zdravotné záznamy RFH, str. 76

http://jabs.org.uk/


kých oboznámil s tým, že som súhlasil s úlohou odborného znalca v súdnom spore o odškodnenie
nežiaducich účinkov MMR vakcíny.

3.II.1997 nasledoval môj list Walker-Smithovi, v ktorom som zopakoval môj postoj k účinkova-
niu ako súdny znalec a popísal som svoje dôvody pre súhlas s touto úlohou. Tento list som prečítal
ako dôkaz na výsluchu pred GMC za prítomnosti Deera. Zápis z tohto výsluchu znie:

Coonan: „…  rozoberali  ste  vôbec  so  spolupracovníkmi  otázku  Vášho  účinkovania
v úlohe znalca v súdnom spore o odškodnenie?“

Wakefield: „V januári 1997 sme mali stretnutie, kde sme túto vec preberali. Moji spolu-
pracovníci sa — úprimne povedané — dosť zdráhali akýmkoľvek spôsobom zapojiť do
tohto súdneho sporu. Dokonale som to chápal.“

Coonan: „Kto bol na tomto stretnutí prítomný?“

Wakefield: „Pamätám si, že tam boli prof. Walker-Smith a Simon Murch. Možno mi nie-
kto poradí alebo ma opraví, ale nespomínam si presne, kto všetko tam ešte bol. Domnie-
vam sa, že tam mohli byť aj ďalší…“

Coonan: „Rád by som Vás poprosil, aby ste to pomocou korešpondencie zistil… Budete
tak láskavý a prečítate to? Je to Váš list.“

Wakefield: „Samozrejme.

„Drahý John,

k enterokolitíde a regresívnemu autizmu:

Po našom stretnutí 21.I.1997 som považoval za dôležité napísať Ti, aby som objasnil
moju úlohu v týchto právnických záležitostiach. Úplne chápem Tvoje prianie nezúčast-
niť sa právnej stránky týchto prípadov, ale mám pocit, že treba vysloviť dôvody, pre kto-
ré ja považujem za nutné zúčastniť sa.

Budúcnosť detí, s ktorými máme do činenia, je vskutku veľmi pochmúrna. Nielenže je
v súčasnosti starostlivosť o tieto deti v rámci ich obcí nedostatočná, ale keď sa pozrie-
me do budúcnosti, príde čas, keď rodičia týchto detí zomrú a títo pacienti (už ako chro-
nicky postihnutí dospelí) budú ponechaní napospas osudu v krajne nepriateľskom svete.
Ak budú pre takéto deti nejaké dlhodobé ústavy, tak práve v nich skončia. Keďže však sú
takéto nemocnice zatvárané po celej krajine takmer každý týždeň, títo zúfalí jedinci bu-
dú ponechaní na „starostlivosť v obci“. Človek si nechce ani len predstaviť, ako to všet-
ko skončí. Možno ich jedinou nádejou sú ľudia, ktorí berú telesné podklady ich choroby
dostatočne vážne na to, aby ich skúmali a zostavili vhodnú liečbu, kde je to len možné.

Očkovanie je navrhnuté na ochranu väčšiny a robí to na úkor menšiny, ktorá utrpí ne-
žiaduce následky. Aj keď vina MMR vakcíny ešte ani zďaleka nie je preukázaná, sme po-
vinní to preskúmať vo svetle zhodujúcich sa príbehov, čo nám vyrozprávali rodičia tých-
to pacientov, i vo svetle pozorovaní z USA. Ak je táto choroba spôsobená MMR vakcí-
nou, tak tieto deti sú tými niekoľkými nešťastníkmi, ktorí boli obetovaní na ochranu väč-
šiny detí Veľkej Británie. Ak je to tak, naša spoločnosť jednoznačne má povinnosť od-
škodniť a postarať sa o tých, čo boli touto vakcínou poškodení pre vyššie dobro. Je to
neodškriepiteľný mravný príkaz (morálny imperatív) a zásadný dôvod, pre ktorý som sa
rozhodol zúčastniť sa pomoci týmto deťom pri ich žalobách. Zvážil som túto vec hlbšie
a hoci nemusí byť prianím ostatných z našej skupiny zúčastniť sa tiež, spočíva na mne,
aby som zaistil, že právne prípady týchto detí budú predstavené v tom najlepšom mož-
nom svetle. Našťastie je to úplne v súlade s najlepšou klinickou praxou, ktorú — ako sa
domnievam — týmto deťom poskytuješ. Považoval som však za potrebné dať Ti vedieť,



aký mám ja z toho pocit, a postoj, ktorý sa cítim byť povinný zaujať, aby som tieto deti
podporil. Naozaj si myslím, že bez našej pomoci by sa inak lekárska obec na tieto deti
vykašľala, ako sa to — zdá sa — v mnohých prípadoch už aj stalo. Moje súčasné obavy
o tieto deti sú oveľa menšie než hrozivé predstavy toho, čo sa im stane, keď nedostanú
primeranú pomoc, ktorú v tomto stave potrebujú. Som však optimista a verím, že tento
projekt sa ukáže byť ako poučným, tak aj osožným pre všetkých, čo sa doň zapoja. Som
tiež veľmi vďačný za Tvoju pomoc a povzbudenie.

Srdečne pozdravuje a všetko dobré praje …““

Coonan: „Odpovedal prof. Walker-Smith na Váš list 20.II.1997, v kópii Dr. Murchovi?“

Wakefield: „Áno.“

Coonan: „Dr. Wakefield, myslím, že ste o tom už možno hovoril, ale aby mala porota
Vašu odpoveď v tomto kole, vo svetle Vašich odpovedí: bola Vaša spolupráca s LAB
akýmkoľvek spôsobom utajovaná?“

Wakefield: „Nie.“

Deer však znovu tvrdí:

„V článku sa však nepíše, že povaha tohto projektu bola stanovená skôr, než vôbec bolo
ktorékoľvek z týchto detí prijaté do RFH.

V júni 1996 — mesiac pred tým, ako do RFH prišlo dieťa č. 1 — Wakefield a Barr odo-
slali vládnej LAB dôvernú listinu, z ktorej sa zdá, že už vedeli o „novom syndróme“.“

Listina, ktorú Deer zmieňuje,354 popisuje návrh výskumu pre zisťovanie osýpkového vírusu vo
vzorkách tkanív. Šlo o rozbor vzoriek od 5 detí s Crohnovou chorobou, ktoré majú známu črevnú
chorobu, a 5 detí s regresívnym autizmom a príznakmi črevnej choroby. Toto bol úplne iný kus prá-
ce než to, o čom sme písali v The Lancet.

Táto listina na str. 1, v odstavci 3 uvádza:

„Stručne povedané, tieto choroby pozostávajú z Crohnovej choroby (a zápalovej choro-
by čriev). Sústavne sa opakujú aj správy o deťoch, trpiacich príznakmi podobnými au-
tizmu (tu označenými za dezintegračnú poruchu) a zároveň zápalovou chorobou čriev.“

Táto listina zmieňuje len hlásenia o príznakoch a nehovorí nič o syndróme, ktorý sme popísali
v The Lancet, t.j. „zväčšené lymfatické uzliny v ileu a hrubom čreve, nešpecifická kolitída a preni-
kavá porucha vývinu u detí.“

Táto listina tiež na str. 2, v odstavci 3 objasňuje, že to, čo odlišuje deti s Crohnovou chorobou od
tých s predpokladaným syndrómom enteritídy a dezintegračnej poruchy, je prítomnosť „na prvý po-
hľad zrejmej žalúdočno-črevnej choroby“ u detí s Crohnovou chorobou. Deer chce svojím tvrdením
vzbudiť dojem, že som „vedel“ o syndróme, nakoniec popísanom v The Lancet, skôr, než boli deti
s týmto možným syndrómom vôbec vyšetrené, a teda som predurčil, že budú mať tento syndróm.

„Wakefield a Barr napísali LAB žiadosť o grant s odkazom na zápalové ochorenie čriev
a potom na črevné problémy s autizmom, aby získali peniaze na výskum, a mali úspech.

„Cieľom,“ napísali, „je nájsť pre súd prijateľné dôkazy príčinnej súvislosti medzi MMR
a MR vakcínami a určitými chorobami, ktoré rodiny, žiadajúce o odškodnenie, hlásili
povážlivo často“.“

354 Návrh protokolu a cenová ponuka pre testovanie vybraných detí, očkovaných MR (angl. Measles, Rubella = proti 
osýpkam a ružienke) a MMR vakcínami („LAB protokol“)



Počas výsluchov pred GMC vyšlo na povrch,355 že za popis právnej stránky tohto podania k LAB
bol zodpovedný Barr, a preto to bol on, kto napísal vyššie uvedený, Deerom citovaný odstavec.

„O 20 mesiacov neskôr skupina lekárov z RFH dodala článok o štúdii, ktorá našla „no-
vý syndróm“.“

„Nový syndróm“, o ktorom hovorí Deer, mohol byť popísaný len po vyšetreniach dotknutých de-
tí a nedal sa predvídať v júni 1996. V júni 1996 pozostávali údaje o možnom syndróme len z prí-
znakov, t.j. úpadok do autizmu a zápalové ochorenie čriev. Syndróm, ktorý sme nakoniec popísali,
je spojením úpadku do autizmu so zápalom čriev. Deer zamieňa jedno s druhým, čím vedie čitateľa
k domnienke, že som sa rozhodol o výslednom syndróme už v júni 1996, skôr než boli tieto deti vô-
bec vyšetrené.

„Dnes sú z týchto 12 detí prevažne mladiství. Najmenej traja sú bloggermi, dvaja pod-
porujú Wakefielda, zatiaľčo iní majú obmedzené schopnosti. Nespravodlivé bremeno po-
stihnutia ťažko dolieha na väčšinu z nich a najťažšie na rodiny s mylným pocitom viny,
ktorý na nich uvalila hrôza z očkovania.

Wakefield opustil Britániu a žije v Austine v Texase, kde prevádzkuje kliniku, ponúkajú-
cu kolonoskopie americkým deťom. Cestuje po USA, prednáša a reční proti tejto vakcí-
ne, čím priťahuje mladé mamičky, ktorého ho verne nasledujú.

Podľa Wakefielda bol článok v časopise The Lancet presný a prehodnotenie nálezov
bolo oprávnené. Povedal, že ďalší lekári (okrem iných aj jeden skúsený patológ) súhla-
sia s jeho názorom na prehodnotené lekárske správy o nešpecifickej kolitíde.“

Nepravda: v skutočnosti som to bol ja, kto súhlasil s úsudkom ostatných — kvalifikovaných his-
topatológov, ktorí vytvorili tieto prehodnotené lekárske správy, — a nie naopak, tzn. nie ako píše
Deer vo svojom článku.

„Behaviorálne diagnózy medzitým vytvorili zmätočnú hromadu odborných pomenovaní
a Wakefield veril tomu, čo mu rozpovedali títo rodičia. Keď povedali, že problémy na-
stali po očkovaní MMR vakcínou, vyvodil z toho, že došlo k úpadku (regresii) vo vý-
vine.“

Nepravda: nebol som zodpovedný za klinické diagnózy porúch správania sa, ani za určenie, či
došlo k úpadku a ak došlo, či MMR vakcína bola jeho spúšťačom. Náš článok v The Lancet uvádza
východiská pre vývinové diagnózy: plná klinická anamnéza, odkazy na záznamy o ranom vývine
a u väčšiny detí aj zhodnotenie detským psychiatrom.

„Mnohí z rodičov týchto 12 detí naďalej podporujú Wakefielda a vedú ráznu kampaň na
jeho obhajobu. Ale iní z rodičov detí, čo sa zúčastnili tohto projektu, sú príliš vyťažení
a doráňaní na to, aby viedli nejaké kampane.“

Aspoň v tejto jednej veci má Deer pravdu.

355 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch; prepis č. 73:
Coonan: „Je to správny spôsob, ako pristupovať k týmto veciam? Že použitím tohto protokolu bude možné potvrdiť
príčinnú súvislosť medzi týmto očkovaním a chorobami, uvedenými v tomto Návrhu protokolu a cenovej ponuke?“
Wakefield: „Áno. Toto je jeho listina a jeho slová, vyjadrené právnickým jazykom. Inými slovami: nie je to nutne 
niečo, čo by mohol povedať nejaký vedec. Je napr. možné potvrdiť „príčinnú súvislosť“. Presnejšie by však bolo po-
vedať, že je možné potvrdiť napr. spojitosť alebo možnú príčinnú spojitosť. To by bolo vedecky presnejšie, ale táto 
listina je iná v tom zmysle, že tu ide o argument porovnávaním pravdepodobností, čo je právnický argument, a teda 
niečo, s čím som vôbec nebol oboznámený. Mojou úlohou boli vedecké roviny dôkazu a nie porovnávanie dôkazo-
vých argumentov, takže ako hovorím, sú to jeho slová, jeho výklad a je to napísané tak, aby to bolo pochopiteľné 
pre právnikov v LAB.“



Zdroj
Z čoho pramení Deerova nesmierna drzosť a slovná nadutosť, že v ľudovej tlači kritizuje odbor-

níkov na poli patológie a detských ochorení čriev? Čiastočnou odpoveďou na túto otázku je iný od-
borník na ochorenia čriev — prof. Tom MacDonald z nemocnice sv. Bartolomeja (angl. St. Bartho-
lomew's Hospital). MacDonald nie je klinickým lekárom ani patológom, je však vedcom. Predtým
bol členom Walker-Smithovej skupiny, ale nepresunul sa do RFH, keď tak v roku 1995 urobila sku-
pina na čele s Walker-Smithom. V súdnom spore o odškodnenie nežiaducich účinkov MMR vakcín
v Británii i v USA účinkoval ako znalec na strane obvineného (na strane výrobcov resp. štátu).

GMC zvažovala, či povolá MacDonalda ako svedka proti mne a jeho niekdajším spolupracovní-
kom. Poznámka zo stretnutia právnikov GMC s MacDonaldom v roku 2005 znie:356

„MacDonald verí, že Wakefield je šarlatán, ktorý od roku 1995 sleduje svoje vlastné
ciele, a to získať Nobelovu cenu. Domnieva sa, že Wakefieldova údajná spojitosť medzi
očkovaním proti osýpkam a Crohnovou chorobou bola úplne vymyslená, aby sa za tým-
to účelom o ňom písalo v oznamovacích prostriedkoch.“

Čo sa týka otázky autizmu, úprimne verím, že MacDonaldovo opovrhovanie mnou a myšlienkou
ochorenia čriev u autistických detí zachytáva nasledujúca správa pre Deera. Táto správa odkazuje
na nejaké video z kolonoskopie, pravdepodobne od jedného z 12 detí, popísaných v The Lancet.

„Keď bolo natočené toto video, Wakefield si samozrejme myslel, že už má Nobelovu ce-
nu v hrsti, pretože si myslel, že videl vírus osýpok vo zväčšených lymfatických uzlinách
v ileu… Keď si však pozriete toto video, uvidíte, že je prakticky nemožné odobrať vzor-
ku z bunkového tkaniva ilea bez toho, že by ste zároveň odobrali vzorku z lymfatickej uz-
liny. Ak sa potom rozhodnete, že prítomnosť uzliny na histologickom reze vzorkou (pod
mikroskopom) je chorobná, tak skončíte tam kde Wakefield, keď tvrdí, že 88,5% týchto
detí má chorobné zmeny v ileu.357 To je úmyselný podvod.“

Odhliadnuc od záujmu o Nobelovu cenu, MacDonald (ak to bol on) nevysvetlil Deerovi, prečo
vzorky z ilea neautistických detí (u ktorých by malo byť rovnako „takmer nemožné“ nezasiahnuť
lymfatickú uzlinu) nevykazovali rovnaké zmeny ako vzorky od detí autistických. Tiež asi nepriznal
protichodné záujmy, z ktorých prvým bola veda (viď vyššie) a druhý bol osobný. Ako mi oznámil
John Walker-Smith, keď MacDonald odmietol pozvanie, aby spolu s Walker-Smithom prestúpil do
RFH, údajne sľuboval svojmu nadriadenému, že zničí moju kariéru.358 Deer mu v tomto ohľade
dobre poslúžil.

P.S.
Na Deerovu reportáž bola podaná sťažnosť k britskej Komisii pre sťažnosti na tlač (angl. Press

Complaints Commission = PCC). V odpovedi na túto sťažnosť právnici The Sunday Times uvážili,
že plná odpoveď na podrobnosti tejto sťažnosti by v tejto fáze bola príliš zaťažujúca. Napriek sku-

356 spis GMC vs. Wakefield, Walker-Smith a Murch; poznámky zo stretnutia právnikov GMC s MacDonaldom, 
23.III.2005

357 Wakefield AJ, Anthony A, Murch SH, Thomson M, Montgomery SM, Davies S, O'Leary JJ, Berelowitz M, Walker-
Smith JA: „Enterocolitis in children with developmental disorders“, American Journal of Gastroenterology, 2000, 
95(9):2285–2295
„Histologicky bolo reaktívne zväčšenie uzlín prítomné u 46 z 52 (88,5%) vzoriek z ilea dotknutých detí a u 4 zo 14 
(29%) detí s vredovitou kolitídou, ale u žiadneho z kontrolnej skupiny bez zápalového ochorenia čriev (p < 0,01).“

358 osobná komunikácia Walker-Smith => Wakefield



točnosti, že veci, ktorých sa táto sťažnosť týkala, neboli súčasťou žaloby (a zistení) zo strany GMC
proti mne, PCC odložila vybavenie sťažnosti až do doby uzavretia priestupkového konania u GMC.
PCC požadovala, aby boli Deerove články stiahnuté z internetovej stránky The Sunday Times. Na-
vzdory tejto požiadavke PCC boli tieto články obnovené po vydaní tlačovej správy, ktorá sa týkala
tohto nariadenia PCC. Neschopnosť PCC vynútiť si dodržiavanie svojho nariadenia je znepokojivá.



Kapitola 13. Otrávenie vašich mozgov
Či už sa vám to páči alebo nie, stále prebieha neutíchajúca debata o tom, či vakcíny otrávili moz-

gy niektorých detí. To, že to vakcíny môžu urobiť, odborníci priznávajú359 (okrem iných aj odborník
na autizmus prof. lord Michael Rutter)360 a nie je to vecou diskusie. Skutočnou otázkou je: ktoré deti
a koľko detí? Základňa tejto smršte, t.j. epidémie autizmu — ktorá dodnes vďaka rastúcemu počtu
diagnóz odolala protiargumentom, založeným na ne-environmentálnych príčinách, — už nezvláda
udržať svoju nadstavbu.361 V súlade s jednoduchou vlnovou mechanikou je výška tejto prílivovej vl-
ny príliš veľká a zlomu sa nedá vyhnúť. Zlom sa v tomto prirovnaní tiahne až po obzor: od dieťaťa
k rodine, škole, štátnemu rozpočtu, dôvere verejnosti v zdravotníctvo a ešte ďalej.

Iná podoba jedu sa však vkráda do skupinového vedomia mladých, schopných ľudí, a hrozí nám
ako náraz o morské dno. Hoci korene tohto jedu sú zapustené hlboko v dejinách ľudských sporov,
hlavný koreň nájdeme v propagande silnejúceho nacistického Nemecka okolo roku 1935. Príkladom
je matematická otázka pre nemecké deti v školách, v ktorých nesmel podiel židovských detí v roku
1935 prekročiť 1,5% a do ktorých mali židovské deti od roku 1939 úplne zakázaný prístup:362

„Židia sú v Nemecku votrelcami. V roku 1933 mala Nemecká ríša 66.060.000 obyvate-
ľov, z ktorých bolo 499.682 Židov. Koľko percent votrelcov je v Nemecku?“

Považovalo sa za dôležité, priam nevyhnutné, zasiať semienko antisemitskej propagandy do mla-
dých, plodných árijských mozgov už v ranom veku. Ale to bol zjavne len začiatok.

Nedávno mi bol poskytnutý text iného testu, tentokrát britského testu z biológie (vyšší stupeň) zo
štátneho Všeobecného osvedčenia o školskom vzdelaní (angl. General Certificate of School Educa-
tion = GCSE) z januára 2008. Tento test dostali študenti ako súčasť prípravy na skúšky v roku 2009.
Znel nasledovne:

„MMR vakcína (angl. Measles, Mumps, Rubella) sa používa na ochranu detí pred osýp-
kami, príušnicami a ružienkou.

1. Vysvetlite tak obšírne, ako len viete, ako chráni MMR vakcína deti pred týmito choro-
bami.

2. Prečítajte si tento úryvok:

Autizmus je porucha mozgu, ktorá môže vyústiť do problémov so správaním sa. V roku
1998 Dr. Andrew Wakefield zverejnil v lekárskom časopise istú správu. Dr. Wakefield
a jeho spolupracovníci vykonali testy na 12 autistických deťoch. Tvrdili, že našli možnú
súvislosť medzi MMR vakcínou a autizmom. Dr. Wakefield napísal, že rodičia 8 z 12 detí
pripisovali autizmus ich detí MMR vakcíne a že príznaky autizmu sa objavili pár dní po
očkovaní. Niektoré noviny použili časti tejto správy v strašidelných príbehoch o MMR

359 Weibel RE, Caserta V, Benor DE, Evans G: „Acute encephalopathy followed by permanent brain injury or death 
associated with further attenuated measles vaccines: a review of claims submitted to the National Vaccine Injury 
Compensation Program“, Pediatrics. 1998, 101(3):383–387;
Age of Autism: „Why is the Media Ignoring the Bailey Banks Autism Vaccine Decision?“, 27.II.2009, 
http://www.ageofautism.com/2009/02/why-is-the-media-ignoring-the-bailey-banks-autism-vaccine-decision.html

360 Rutter M, Bailey A, Bolton P, Le Couteur A: „Autism and known medical conditions: myth and substance“, Journal
of Child Psychology and Psychiatry, 1994, 35(2):311–322

361 Hertz-Picciotto I, Delwiche L: „The rise in autism and the role of age at diagnosis“, Epidemiology. 2009, 
20(1):84–90;
http://www.dds.ca.gov/Autism/docs/AutismReport_2007.pdf 

362 Hirsch H: „Genocide and the Politics of Memory. Studying Death to Preserve Life“,  The University of North 
Carolina Press, Chapel Hill, 1995, str. 119

http://www.dds.ca.gov/Autism/docs/AutismReport_2007.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.470.117&rep=rep1&type=pdf
http://www.ageofautism.com/2009/02/why-is-the-media-ignoring-the-bailey-banks-autism-vaccine-decision.html
http://xa.yimg.com/kq/groups/15029938/1255645635/name/Weibel+1998+MMR+encephalopathies+-+permanent+brain+injury+-+death.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/15029938/1255645635/name/Weibel+1998+MMR+encephalopathies+-+permanent+brain+injury+-+death.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/15029938/1255645635/name/Weibel+1998+MMR+encephalopathies+-+permanent+brain+injury+-+death.pdf


vakcíne. Vo výsledku mnohí rodičia odmietli dať svoje deti očkovať. Výskum Dr. Wake-
fielda bol financovaný právnikmi týchto 12 detí. Právnici chceli dôkazy, ktoré by použili
proti výrobcom vakcín.

Použite informácie z tohto úryvku na vedľajšej strane na zodpovedanie nasledujúcich
otázok:

i. Bola správa Dr. Wakefielda založená na spoľahlivých vedeckých dôkazoch? Vysvetli-
te, ako ste dospeli k takejto odpovedi.

ii. Mohla byť správa Dr. Wakefielda skreslená? Odôvodnite svoju odpoveď.“

Zastavme sa na tomto mieste, aby sme sa zamysleli nad touto otázkou. Aj keď je to o niekoľko
stupňov slabšie než zákerný ríšsky matematický test, ten vtieravý podtón je rovnaký. Zjavne ho na-
stavili vedecky vzdelaní učitelia. Nastavili ho tak pre deti, ktorých budúcnosť závisí od toho, či na-
píšu odpovede, vďaka ktorým prejdú touto skúškou, t.j. od toho, že vyjadria názor, ktorý je v súlade
s názorom Štátu. Úmyselne sa tu podsúva určitý názor.

Najprv rozoberiem úryvok, ktorý si majú títo študenti prečítať.

„Autizmus je porucha mozgu, ktorá môže vyústiť do problémov so správaním sa.“

Autizmus je  v  skutočnosti  skôr  poruchou,  ktorá ovplyvňuje  mozog,  než samotnou poruchou
mozgu.363 Čoraz viac zverejnených údajov naznačuje, že u mnohých detí je autizmus systémovým
ochorením, zasahujúcim imunitný systém, črevá a mnohé metabolické deje, ako napr. tie, čo sú zod-
povedné za detoxikáciu. Podobne aj detská autoimunitná neuropsychiatrická porucha spojená s ná-
kazou  streptokokmi  (angl.  Pediatric  Autoimmune  Neuropsychiatric  Disorders  Associated  with
Streptococcal infections = PANDAS) je systémovou poruchou s neblahými neurologickými (napr.
tiky) a behaviorálnymi dopadmi (napr. obsesívno-kompulzívna porucha) po streptokokových náka-
zách napr. mandlí, a nie mozgov náchylných detí.

„V roku 1998 Dr. Andrew Wakefield zverejnil v lekárskom časopise istú správu. Dr. Wa-
kefield a jeho spolupracovníci vykonali testy na 12 autistických deťoch.“

Ja a 12 iných uznávaných lekárov a vedcov zverejnilo túto správu, ktorá popisovala výsledky kli-
nických testov, vykonaných na 12 chorých deťoch, ktoré boli prijaté v Slobodnej kráľovskej nemoc-
nice (angl. Royal Free Hospital = RFH) do starostlivosti skúseného detského gastroenterológa na
vyšetrenie ich klinických príznakov. Objavili sme pritom očividne nové zápalové ochorenie čriev,
ktoré bolo odvtedy potvrdené v 5 rôznych krajinách.364 Náš článok bol popisom radu prípadov (a nie

363 Herbert MR: „Autism: A brain disorder, or a disorder that affects the brain?“, Clinical Neuropsychiatry, 2005, 
2(6):354–379

364 Wakefield AJ, Anthony A, Murch SH, Thomson M, Montgomery SM, Davies S, O'Leary JJ, Berelowitz M, Walker-
Smith JA: „Enterocolitis in children with developmental disorders“, American Journal of Gastroenterology, 2000, 
95(9):2285–2295;
González LG, López V, Navarro DC, Negrón L, Flores LS, Rodríguez R, Martínez M, Sabrá A: „Caracteristicas 
endoscópicas, histologicas e inmunologicas de la mucosa digestiva en ninos autistas con síntomas gastro-
intestinales“, Archivos venezolanos de puericultura y pediatría, 2006, 69(1):19–25;
Balzola F, Barbon V, Repici A, Rizzetto M, Clauser D, Gandione M, Sapino A: „Panenteric IBD-like disease in a 
patient with regressive autism shown for the first time by the wireless capsule enteroscopy: another piece in the 
jigsaw of this gut-brain syndrome?“, American Journal of Gastroenterology, 2005, 100(4):979–981;
Krigsman A, Boris M, Goldblatt A, Stott C: „Clinical Presentation and Histologic Findings at Ileocolonoscopy in 
Children with Autistic Spectrum Disorder and Chronic Gastrointestinal Symptoms“, Autism Insights, 2010, 2:1–11;
Balzola F, Clauser D, Repici A, Barbon V, Sapino A, Barbera C, Calvo PL, Gandione M, Rigardetto R, Rizzetto M, 
Morra I, Forni M, Cavalarro S: „Autistic enterocolitis: confirmation of a new inflammatory bowel disease in an 
Italian cohort of patients“, Gastroenterology, 2005, 128(Suppl. 2):A-303;

http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(05)00640-2/pdf
http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(05)00640-2/pdf
http://www.rescuepost.com/files/f_1816-aui-clinical-presentation-and-histologic-findings-at-ileocolonoscopy-in-ch-pdf_25401.pdf
http://www.rescuepost.com/files/f_1816-aui-clinical-presentation-and-histologic-findings-at-ileocolonoscopy-in-ch-pdf_25401.pdf
http://www.clinicalneuropsychiatry.org/adv.php?idArticolo=312&Percorso=04_herbert.pdf


analytickou štúdiou, ako napr. štúdiou prípadov a kontrol), čo v článku jasne uvádzame. Je to bežný
a dobre zavedený spôsob predstavovania lekárskych prípadov s podobnými črtami. Je to štúdia, vy-
tvárajúca hypotézy, ktorá je predstupňom pre analytické štúdie, v ktorých už je vhodné použiť kon-
trolnú skupinu.

„Tvrdili, že našli možnú súvislosť medzi MMR vakcínou a autizmom.“

V našom článku sme výslovne uviedli, že tieto nálezy nedokazujú súvislosť — a už vôbec nie
príčinnú súvislosť — medzi MMR vakcínou a popísaným syndrómom.

„Dr. Wakefield napísal, že rodičia 8 z 12 detí pripisovali autizmus ich detí MMR vakcí-
ne…“

Náležite a presne sme opísali, čo nám povedali rodičia o úpadku vo vývine po očkovaní MMR
vakcínou u 8 z 12 popisovaných detí. Nikto by nenavrhoval cenzurovanie napr. rodičovského hláse-
nia ovčích kiahní, ak by tieto predchádzali úpadku dieťaťa.

„… a že príznaky autizmu sa objavili pár dní po očkovaní“

Nič také sme nenapísali, len sme uviedli, čo nám rodičia povedali o „nástupe prvých behaviorál-
nych príznakov“, ktoré často prišli pár dní od očkovania MMR vakcínou.

„Niektoré noviny použili časti tejto správy v strašidelných príbehoch o MMR vakcíne.
Vo výsledku mnohí rodičia odmietli dať svoje deti očkovať.“

Toto je zavádzajúce a nemá to oporu v dôkazoch. Keď sa ma opýtali, aký očkovací postup by
som odporučil, navrhoval som v roku 1998 (i dnes) návrat k samostatným a oddelene podávaným
očkovacím látkam. Toto odporúčanie sa zakladalo na mojom rozsiahlom prieskume bezpečnostných
štúdií očkovacích látok so zložkou proti osýpkam, ktorý som zhrnul v niekoľko-sto-stranovej sprá-
ve. Závery tejto správy s ohľadom na nedostatočnosť bezpečnostných štúdií MMR vakcíny boli me-
dzitým odobrené vedeckým prehľadom podľa zlatého štandardu od Cochrane Collaboration.365 Hlá-
sený bol pokles zaočkovanosti MMR vakcínou, nebol však zverejnený údaj o (pravdepodobne ras-
túcej) spotrebe samostatných vakcín. Spojil som sa so súkromnými klinikami vo Veľkej Británii,
ktoré ponúkali samostatné vakcíny, a dozvedel som sa, že podali desiatky (ak nie stovky) tisíc dá-
vok, z ktorých žiadna nie je vykázaná v úradnej štatistike. Paradoxne, keď bol dopyt po samostat-
ných vakcínach najvyšší, vláda Veľkej Británie zrušila licenciu na dovoz samostatných vakcín v au-
guste 1998, 6 mesiacov po mojom odporúčaní návratu k samostatným vakcínam. Rodičom s ozajst-
nými obavami z MMR vakcíny bolo upreté právo na výber, ako budú chrániť svoje deti. Vláda Veľ-
kej Británie sa rozhodla uprednostniť ochranu svojej politiky pred ochranou detí. Po tomto okamži-
ku zaočkovanosť mohla skutočne klesnúť, za čo však musí niesť zodpovednosť vláda so svojou po-
litikou typu „naším spôsobom alebo nijak“.

„Výskum Dr. Wakefielda bol financovaný právnikmi týchto 12 detí. Právnici chceli dô-
kazy, ktoré by použili proti výrobcom vakcín.“

To nie je pravda. Obvinenie, že náš článok v časopise The Lancet zaplatila Rada pre právnu po-
moc (angl. Legal Aid Board = LAB) skrz právnikov, ktorí chceli žalovať výrobcov vakcín, vzniesol
novinár na voľnej nohe, ktorý to jednoducho zle pochopil a ktorého tvrdenia sú už vyvrátené (viď

Galiatsatos P, Gologan A, Lamoureux E: „Autistic enterocolitis: fact or fiction?“, Canadian Journal of 
Gastroenterology, 2009, 23(2):95–98

365 Demicheli V, Jefferson T, Rivetti A, Price D: „Vaccines for measles, mumps and rubella in children“, The Cochrane
Database of Systematic Reviews, 2005(4):CD004407

http://www.whale.to/vaccines/cochrane.pdf


kapitolu 12 — „Deer“). Na zaplatenie nášho článku pre The Lancet nebol použitý ani jeden jediný
cent od LAB. V skutočnosti sme prvé peniaze od LAB (na samostatnú štúdiu zisťovania vírusov)
obdržali až 9 mesiacov po tom, ako boli deti, opisované v našom článku v The Lancet, vyšetrené,
výsledky ich vyšetrení analyzované, článok napísaný a odoslaný do časopisu na zverejnenie. Tak sa
veci majú.

Inými slovami:  toto povinné čítanie  pre študentov je  zásadne nepravdivé alebo zavádzajúce.
A predsa, ak títo študenti chcú urobiť skúšku, bez ohľadu na to, aké majú poňatie o pravdivom stave
vecí, musia schvaľovať chyby svojich skúšajúcich, inak vyletia zo skúšky. Skúšajúci poskytujú aj
rozpis známkovania:

„Odpoveď i.  Bola správa Dr. Wakefielda založená na spoľahlivých vedeckých dôka-
zoch?

A. Nie (ľubovoľné dve veci z: príliš malá vzorka (iba 12), záver sa zakladá na svedectve
rodičov, iba 8 rodičov spájalo autizmus s MMR vakcínou, nebola použitá kontrolná sku-
pina (2 body))“

Táto otázka je dosť mätúca: naša správa uvádza skutočnosti a jej závery (ak vôbec nejaké obsa-
huje), sú založené na dôkazoch. Možnosti, uvedené pre správnu odpoveď, sú dôkazom úplného ne-
pochopenia podstaty a účelu radu prípadov (angl. case series), akým je napr. aj Kannerov pôvodný
popis autizmu u 11 detí, čo je v zásade správa bez kontrolnej skupiny o anamnéze týchto detí, pod-
porená (v našom prípade) záznamami o vývine, záznamami všeobecných lekárov a klinickými ná-
lezmi, vrátane podrobného rozboru chorého bunkového tkaniva z čriev týchto detí.

„Odpoveď ii. Mohla byť správa Dr. Wakefielda skreslená?

A. Áno (zaplatená rodičmi/právnikmi (1 bod))“

Ako som uviedol vyššie, náš článok z roku 1998 z časopisu The Lancet nebol žiadnym spôso-
bom platený právnikmi. A odmenenie odpovede, že som bol platený „rodičmi“ je mimoriadne: nie-
lenže sa to vôbec nepodobá na pravdu, ale v úryvku, ku ktorému skúšajúci vzťahujú svoju otázku,
niet žiadnej zmienky o tom, že by našu štúdiu platili rodičia (viď nižšie podkapitolu „P.S.“).

A nakoniec odpoveď na otázku č. 1 („Vysvetlite tak obšírne, ako len viete, ako chráni MMR vak-
cína deti pred týmito chorobami“), ktorá poteší skúšajúcich:

„vyvolaním tvorby špecifických doživotných protilátok a bunkovej imunity, ktorá vytvá-
ra silnú kolektívnu imunitu a narušuje reťazce prenosu vírusu.“

Hoci by študent za takúto odpoveď dostal dobrú známku, nie je to pravda. Popravde, je toho ešte
veľa, čo o očkovaním navodenej imunite nevieme. Plošné očkovanie proti príušniciam — politika,
ktorú neochotnej sústave verejného zdravotníctva vo Veľkej Británii a USA nanútili v zásade ob-
chodné tlaky, — jednoducho urobilo z príušníc nebezpečnejšiu chorobu. Príušnice sú banálnou cho-
robou u detí, ale oveľa nebezpečnejšou chorobou u dospievajúcich a dospelých. Táto vakcína ne-
chráni dosť detí a očkovaním vytvorená ochrana nevydrží dlho, dokonca ani s posilňovacími dáv-
kami (angl. boosters). Vo výsledku zanecháva puberťákov a jedincov po puberte náchylných na prí-
ušnice a ich komplikácie. Očkovacia látka proti osýpkam sa dostáva o poznanie bližšie k skúšajúce-
ho obľúbenej odpovedi, ale slabnúca imunita je aj tu problém, ktorý sa nemusí podariť zvládnuť po-
silňovacími dávkami, čo je postup, ktorého bezpečnosť ešte nebola náležite skúmaná. Dlhodobé do-
pady vyprchávania imunity v celom obyvateľstve sú predmetom skutočných obáv.



Ja by som za svoju odpoveď dostal presne 0 bodov. Ale čo tí, ktorí budú v budúcnosti čeliť tejto
otázke, alebo už týmto testom prešli? Istý novinár poslal skúškovej porote celý rad otázok na túto
tému. Skúškové otázky boli okamžite stiahnuté z internetovej stránky. Čo sa stane teraz? Prejdú
študenti, čo už na túto otázku odpovedali, skúškou, ak odpovedali v súlade s diktátom aparátčikov
verejného zdravotníctva, alebo neprejdú, pretože ich odpovede sú nesprávne? A čo vedci, ktorí vy-
tvorili túto otázku — na čom zakladajú svoj postoj? Z ich odpovede na otázky zmieneného novinára
sa zdá, že na poctivosti The Sunday Times — toľko k náležitým vedeckým postupom. Aké vyhliad-
ky to dáva pre lekársku vedu zajtrajška?

Zamyslite sa nad nedávnym odhalením v priebehu výsluchov po hromadnej žalobe ohľadne lieku
Vioxx: vydavateľský dom Elsevier (vlastník The Lancet a 500 ďalších lekárskych a vedeckých ča-
sopisov) vytvoril 6 falošných časopisov, ktoré vyzerali ako skutočné vedecké časopisy. Zaplatil ich
Merck (výrobca Vioxxu) bez toho, že by to bolo kdekoľvek uvedené. Svojím obsahom vyznievali
silne v prospech Mercku.366 A sám Merck dal vnútri firmy kolovať správu, podľa ktorej politika tej-
to spoločnosti ohľadne Vioxxu zahŕňala aj vyhľadávanie nesúhlasiacich lekárov a ich zničenie tam,
kde žijú.367 Rodičia zostávajúcich detí, ktoré sú ešte neurologicky v poriadku, by sa nad tým mali
zamyslieť pri debatách o voľbe povolania.

„Vláda korporácií“ naliala ťažké peniaze do propagandy, ktorej mnohé techniky sú dedičstvom
Tretej ríše (nacistického Nemecka). Ťažko veriť tomu, že by táto propaganda nemala vplyv na otáz-
ky z biológie na britských školách. Julius Streicher,368 ríšsky lekárnik pre otravovanie mladých árij-
ských mozgov, by skúšajúcim z GCSE a komukoľvek, kto ťahá za nitky, dal nanajvýš 6 bodov z 10
a „stavte sa za mnou po hodine“ za to, čo predviedli. Streicher bol obžalovaný a odsúdený na smrť
v Norimbergu. Kto vie, kde by inak mohol skončiť?

P.S.
Nejaký čas po tom, ako bola táto kapitola zverejnená sťaby samostatný článok na stránke Age of

Autism (Vek autizmu),369 mi jedna nazlostená matka poslala stránku z učebnice prírodných vied jej
syna, ktorú napísala AQA.370 Spolku AQA možno poradili, že jeho propaganda v skúškových otáz-
kach nie je dosť pádna, tak tentokrát odhodil akékoľvek zábrany a ohľadne nášho článku v časopise
The Lancet napísal:

„Potláčanie prenosných ochorení

366 Grant R: „Elsevier published 6 fake journals“, The Scientist, 7.V.2009,
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/27383/title/Elsevier-published-6-fake-journals/ 
Obvinenia v článku na TheScientist.com sa týkajú aj časopisu Australasian Journal of Bone and Joint Medicine, 
ktorý zaplatila farmaceutická spoločnosť Merck a ktorý bol zborníkom znovu vydaných vedeckých článkov a pre-
hľadov z jedného zdroja, z ktorých drvivá väčšina predstavovala údaje priaznivé pre výrobky Mercku. The Scientist
obdržal dva vydania tohto časopisu z roku 2003 — ktorý navonok vyzeral ako Elsevierov časopis Excerpta Medica 
— pričom ani jedno vydanie neobsahovalo vyhlásenie, ktoré by poprelo, že vydanie časopisu zaplatil Merck.

367 Rout M: „Vioxx maker Merck and Co drew up doctor hit list“, The Australian, 1.IV.2009, 
http://www.theaustralian.com.au/news/drug-company-drew-up-doctor-hit-list/story-e6frg6n6-1225693586492

368 Streicher viedol vydavateľstvo Stürmerverlag (vydavateľstvo pre útočné vojenské jednotky) a vydal tiež úvod do 
príručky pre učiteľov „Die Judenfrage im Unterricht“ („Židovská otázka vo vyučovaní“) od Fritza Finka (Stürmer-
verlag, Norimberg, 1937). Výňatky z tejto príručky pre učiteľov nájdete tu:
http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/fink.htm

369 http://www.ageofautism.com/2009/06/poisoning-young-minds.html
370 AQA = Assessment and Qualifications Alliance (Spolok pre hodnotenie a odborné oprávnenia) = najväčšia z troch 

anglických skúškových porôt

http://www.ageofautism.com/2009/06/poisoning-young-minds.html
http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/fink.htm
http://www.theaustralian.com.au/news/drug-company-drew-up-doctor-hit-list/story-e6frg6n6-1225693586492
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/27383/title/Elsevier-published-6-fake-journals/


Rozpaky okolo MMR vakcíny

… Ukázalo sa, že tento výskum bol vykonaný na maličkej skupine 12 detí. Vedci dostali
55.000 ₤ od rodičov niektorého z týchto detí, aby pripravili dôkazy proti tejto vakcíne
pre účely súdneho sporu. Dr. Wakefield navyše vyvinul určitú liečbu osýpok, ktorá by sa
nepoužila, keby rodičia verili MMR vakcíne. V čase, keď zverejnil svoje výsledky, to ni-
kto nevedel.“

Spolok AQA prekonal sám seba: toto je tak nehorázne svinstvo, až je človek zvedavý, či Julius
Streicher náhodou neprežil katovu oprátku v Norimbergu len s niečím o málo viac než zranením kr-
ku, aby sa vrátil ako šedivejúci učiteľ biológie, ktorý si potrebuje trochu privyrobiť. A pre čosi ako
sebahodnotenie v dystopickej371 vede môžete vždy navštíviť Deerovu stránku,372 kde sa dočítate:

„Ako sa učí na školách:373 V roku 2008 Deer profesionálne zabodoval, keď sa zistenia
z jeho vyšetrovania stali predmetom skúškovej otázky pre britských mladistvých, ktorú
vytvoril britský spolok AQA. Viď otázku č. 5 na tomto odkaze a — ak máte pocit, že po-
trebujete — pozrite sa sem,374 koľko by ste dostal(a) bodov za túto GCSE tému.“

371 dystópia = opak utópie = pomyselné miesto alebo štát, kde sú životné podmienky krajne nepriaznivé, či už z dôvo-
du nedostatku, útlaku alebo hrôzovlády

372 http://briandeer.com/mmr-lancet.htm
373 http://briandeer.com/mmr/exam-question.pdf
374 http://briandeer.com/mmr/exam-answer.pdf

http://briandeer.com/mmr/exam-answer.pdf
http://briandeer.com/mmr/exam-question.pdf
http://briandeer.com/mmr-lancet.htm


Doslov: Etika, dôkazy a smrť medicíny
Spoluautorom je James Moody, Esq. ● Prvýkrát vyšlo v časopise The Autism File v apríli 2010.

Spisy dokazujú, že vyšetrenia 12 detí, opísaných v The Lancet, boli 
etické

Všeobecná lekárska rada (angl. General Medical Council = GMC), konala na základe najmenej
dvoch nepravdivých predpokladov, keď došla k záveru, že Dr. Wakefield a jeho spolupracovníci sú
vinní z vykonania výskumu na deťoch bez povolenia etickej komisie.

Nepravdivý predpoklad č. 1: GMC si pomýlila diagnostické klinické testy s výskumom.

Nepravdivý predpoklad č. 2: GMC tvrdila, že niet žiadneho iného povolenia etickej komisie,
ktoré by pokrývalo výskumné stránky článku Dr. Wakefielda a kol., ktorý vyšiel vo februári 1998
v lekárskom vedeckom časopise The Lancet. Také povolenie však bolo vydané a žaloba si nesplnila
svoju povinnosť nájsť ho.

Kľúčové zistenie GMC proti Dr. Wakefieldovi, prof. Walker-Smithovi a prof. Murchovi je, že
vykonali neetický výskum na autistických deťoch — na deťoch, u ktorých objavili nové ochorenie
čriev. Bez toho, že by sme chceli znižovať dôležitosť lekárskej etiky, toto zistenie je len „formál-
nym“ porušením, pretože niet žiadneho dôkazu, že by ktorékoľvek dotknuté dieťa bolo poškodené,
ale len že u niektorých detí neboli diagnostické testy schválené etickou komisiou Slobodnej kráľov-
skej nemocnice (angl. Royal Free Hospital = RFH) v Londýne. Avšak — ako ukážeme podrobnejšie
v ďalšom texte — spisové dôkazy preukazujú nado všetku pochybnosť, že diagnostické testy u dot-
knutých detí boli vykonané v súlade s ich klinickými potrebami, že výskumná časť tohto radu prípa-
dov (angl. case series) bola schválená etickou komisiou a že zodpovední úradníci RFH si boli dobre
vedomí rozsahu príslušných povolení v danom čase, pričom nevzniesli žiadne námietky. GMC záro-
veň nesprávne zaradila bežnú klinickú starostlivosť do oblasti výskumu a nevšímala si staršie povo-
lenie etickej komisie pre výskum odobratých vzoriek z čriev týchto detí. Dopady tohto priestup-
kového konania ohrozujú oveľa viac než len troch obvinených lekárov. Nielenže upierajú autistic-
kým deťom diagnostické testy a liečbu, ktorú tak zúfalo potrebujú, ale tiež zastrašujú lekárov, aby
nedopriali svojim pacientom priekopnícku diagnostiku a liečebné zásahy, ktoré si zaslúžia, odôvod-
ňujúc to pomernou bezpečnosťou tuctovosti v medicíne.

Príprava javiska

Prof. lord Michael Rutter, „vedúci“ odborník na autizmus vo Veľkej Británii, bol prvým, kto po-
písal prípad očkovaním zavineného autizmu vo vedeckej lekárskej literatúre, a to v roku 1994. Mi-
nisterstvo zdravotníctva Veľkej Británie bolo z veľkej časti zodpovedné za prilievanie oleja do ohňa
pochybností verejnosti o MMR vakcíne (angl. Measles, Mumps, Rubella = proti osýpkam, príušni-
ciam a ružienke), a to preto, lebo v roku 1988 na britský trh uviedlo a v roku 1992 náhle z britského
trhu stiahlo dve MMR vakcíny, obsahujúce kmeň vírusu príušníc Urabe AM-9. O tomto vakcinač-
nom víruse bolo známe, že spôsobuje meningitídu (zápal mozgových blán) a vakcíny, čo ho obsaho-
vali, boli v Kanade stiahnuté z trhu ešte skôr, než boli uvedené na trh vo Veľkej Británii. Očkovací
súd v USA (angl. US Vaccine Court) v skutočnosti začal odškodňovať očkovaním spôsobený autiz-



mus už v roku 1991375 a Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA tajne urovnávalo prí-
pady očkovaním spôsobeného autizmu bez súdneho pojednávania taktiež od roku 1991.376 Očkova-
nie zjavne môže spôsobiť autizmus. Zostáva len zistiť, koľko obetí má na svedomí a ako sa dajú lie-
čiť, a tiež prepracovať očkovací kalendár tak, aby sa predišlo autizmu a iným chronickým choro-
bám, ktoré spôsobuje očkovanie. Nikto nevie, koľko očkovanie spôsobilo autizmu a iných chronic-
kých chorôb, pretože zatiaľ neboli vykonané žiadne obsiahle vedecké štúdie, ktoré by porovnávali
zdravie neočkovaných detí so zdravím detí plne očkovaných. Niektorí ľudia si myslia, že to je kvôli
strachu z morálnej i hmotnej zodpovednosti. Úrady verejného zdravotníctva sú silne proti takému
výskumu. Takýto výskum je však úplne nevyhnutný, aby sa predišlo chorobám a udržala sa dôvera
verejnosti v očkovanie.

Prečo sa teda Dr. Wakefieldovi dostáva všetkej tej pozornosti, obviňovania a zásluh (v závislosti
od strany barikády, na ktorej stojíte), keď len jednoducho predstavil hypotézu o možnej súvislosti
MMR vakcíny s autizmom a volal po ďalšom výskume? Na rozdiel od ostatných, ktorí sa snažia
skryť pred pravdou, Dr. Wakefield pokračuje v poctivom vedeckom výskume, ktorý má zistiť, koľ-
ko detí bolo postihnutých. Hľadá presné mechanizmy a známky tohto druhu očkovaním spôsobené-
ho poškodenia zdravia, pretože jeho cieľmi sú predchádzanie zbytočným nežiaducim účinkom oč-
kovania, liečba poškodených a obnovenie dôvery verejnosti. Najznámejšou z raných prác Dr. Wake-
fielda je vedecký článok, zverejnený vo februári 1998 v časopise The Lancet, ktorý popisuje rad 12
detí s autizmom a ochorením čriev, ktoré u väčšiny z nich nastali po očkovaní MMR vakcínou. Ten-
to článok zodpovedne varoval, že nedokazuje žiadnu príčinnú súvislosť, a volal po ďalšom výsku-
me. To vyvolalo politickú vojnu proti vedeckému skúmaniu bezpečnosti očkovania, ktorej úlohou
tiež bolo zakryť neposkytovanie primeranej starostlivosti autistickým deťom, ktoré mohli byť obe-
ťami očkovania. Vyšetrovanie Dr. Wakefielda, prof. Walker-Smitha a prof. Murcha zo strany GMC,
ktoré začalo v roku 2004 a natiahlo sa až do roku 2010, je len najnovším bojovým poľom v tomto
obrovskom zápase. Po vydaní pôvodných zistení GMC 28.I.2010 nasledovalo predpovedateľné for-
málne stiahnutie tohto článku zo strany šéfredaktora The Lancet Richarda Hortona s odvolávkou na
etické otázky. Horton opísal tento článok vo svojej svedeckej výpovedi pred GMC ako „dôležitú
novú informáciu, ktorá by zaujímala všeobecnú lekársku čitateľskú obec“. Ale teraz, keď je stredo-
bodom pozornosti tejto politickej búrky okolo bezpečnosti očkovania, spáchal „redaktorskú samo-
vraždu“ pokusom vymazať príspevok týchto 12 detí.

Výskum vs. klinická prax

Povolenie nemocničnej etickej komisie je samozrejme podmienkou vykonávania výskumu na
pacientoch, ale žiadny takýto dozor alebo schválenie nie je nutné pre bežnú klinickú prax. Povole-
nie etickej komisie bolo pochopiteľným, bežným a jasne chápaným postupom, obzvlášť vo fakult-
ných nemocniciach, ako je aj RFH, dlho pred polovicou 90 rokov 20. storočia. Keďže dopady vyko-
návania nepovoleného výskumu na pacientoch môžu byť samozrejme závažné, lekári musia vedieť

375 Age of Autism: „Why is the Media Ignoring the Bailey Banks Autism Vaccine Decision?“, 27.II.2009, 
http://www.ageofautism.com/2009/02/why-is-the-media-ignoring-the-bailey-banks-autism-vaccine-decision.html
viď tiež:
Bailey Banks, v zastúpení jeho otca Kennetha Banksa vs. Secretary of the Department of Health and Human 
Services, United States Court of Federal Claims, 20.VII.2007, 
http://www.uscfc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions/Abell.BANKS.02-0738V.pdf

376 Attkisson S: „Vaccine Watch. CBS News Investigates: Primary Source“, 19.VI.2008, 
http://www.cbsnews.com/news/vaccine-watch-19-06-2008/

http://www.cbsnews.com/news/vaccine-watch-19-06-2008/
http://www.uscfc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions/Abell.BANKS.02-0738V.pdf
http://www.ageofautism.com/2009/02/why-is-the-media-ignoring-the-bailey-banks-autism-vaccine-decision.html


ľahko rozlíšiť, kde končí diagnostika a klinická starostlivosť a začína výskum. Diagnostické testo-
vanie a klinická starostlivosť sú hlavne na prospech dotyčného pacienta. Na druhej strane, výskum
je systematickým vyšetrovaním,  „pokusnou štúdiou“,  navrhnutou na získavanie zovšeobecniteľ-
ných poznatkov. Etické pravidlá GMC nepovažujú  „priekopnícke liečebné zásahy, navrhnuté na
prospech daného pacienta“ za „výskum“, ktorý si vyžaduje povolenie etickej komisie.

Smerodajná Belmontská správa priznáva, že presná hranica medzi klinickou praxou a výskumom
(ktorý si vyžaduje etický dozor na ochranu ľudských bytostí) je  „rozmazaná“, pretože v praxi sa
oboje vyskytuje zároveň. Výraz „prax“ znamená „zásahy, ktoré sú navrhnuté výlučne na zlepšenie
stavu jednotlivého pacienta alebo zákazníka a ktoré dávajú odôvodnené očakávania úspechu. Úče-
lom lekárskej alebo behaviorálnej praxe je poskytnúť diagnózu, prevenciu alebo liečbu daným jed-
notlivcom.“ Skutočnosť, že niektoré podoby lekárskej praxe majú prvky iného než okamžitého pro-
spechu pre daného jednotlivca, však nesmie zmiasť všeobecné rozlišovanie medzi výskumom a pra-
xou. Aj keď z v praxi použitého postupu môže mať osoh niekto iný, zostáva tento postup zásahom,
navrhnutým na zlepšenie stavu dotyčného jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov, takže je to klinic-
ká prax a nie je nutné hodnotiť ho ako výskum. Hlavnou zásadou v lekárskej praxi je prvoradosť
starostlivosti o pacienta. V službe tomuto prvoradému cieľu je určujúcou vlastnosťou klinickej diag-
nostiky popis choroby, aj keď nie je možná žiadna okamžitá liečba. Belmontská správa pokračuje:

„Keď sa klinický lekár významnou mierou odchýli od štandardu alebo zaužívanej praxe,
toto priekopníctvo samo o sebe nepredstavuje výskum. Skutočnosť, že daný postup je
„pokusný“, v zmysle nový, nevyskúšaný alebo iný, z neho nerobí automaticky výskum.
Výrazne nové postupy tohto druhu by však mali byť predmetom formálneho výskumu už
v ranom štádiu, aby sa zistilo, či sú bezpečné a účinné.“

Inými slovami: zavádzanie priekopníckych zásahov z klinických dôvodov (na prospech jednotli-
vých vyšetrovaných detí) nie je výskumom, aj keby boli údaje o týchto zásahoch zozbierané zo
zdravotných záznamov na výskumné účely nejakým späť alebo dopredu smerujúcim postupom. 

Diagnostické testy primerané klinickej potrebe

Deti, o ktorých sme písali v  The Lancet, boli všetky choré. Všetky sa vyvíjali normálne alebo
takmer normálne a následne stratili už nadobudnuté zručnosti (upadli). Všetky mali problémy s čre-
vami, čo je dôvod, prečo boli odporučené k svetovému odborníkovi na poli pediatrickej gastroente-
rológie, prof. Johnovi Walker-Smithovi. V tom čase za zdravotnú starostlivosť o tieto deti platila
miestna pobočka britského štátneho zdravotníctva (angl. National Health Service = NHS), takže
„odporučenie nad rámec dohody“ muselo byť u každého dieťaťa schválené miestnou pobočkou
NHS a odôvodnené klinickou potrebou vyšetrení v špecializovanej nemocnici, akou je napr. RFH.
Diagnostické testovanie bolo u každého dieťaťa odôvodnené jeho anamnézou a klinickými prejav-
mi. Takéto diagnostické vyšetrenie, ktoré si vyžiada klinická potreba, nepotrebuje schválenie etic-
kej komisie, pretože bolo vykonané v záujme pacienta, za účelom stanovenia diagnózy a určenia
liečby. Medzi týmito diagnostickými vyšetreniami bola aj kolonoskopia, ktorá v črevách týchto detí
hľadala liečiteľný zápal, zatiaľčo niektoré deti podstúpili lumbálnu punkciu pre vyšetrenie mozgo-
vo-miechového moku na známky mitochondriálnej dysfunkcie.377 Jedno aj druhé sú bežné testy pre
deti s príznakmi dysfunkcie čriev resp. mozgu a nervovej sústavy. Klinickú nevyhnutnosť vyšetrení,
ako je lumbálna punkcia a kolonoskopia, u autistických detí vo svojich svedectvách počas výslu-

377 na základe klinického protokolu pre neurologicky chradnúce deti z Birminghamskej detskej nemocnice



chov pred GMC výslovne uviedli všetci traja zmienení lekári a bola uvedená aj v postupnosti spisov
z príslušného času, počnúc rokom 1996, ktorých príklady uvádzame nižšie.

Povolenie etickej komisie na výskum vzoriek bunkových tkanív

5.IX.1995 prof. Walker-Smith dostal všeobecné povolenie etickej komisie na výskum odobratých
vzoriek bunkových tkanív detí, podstupujúcich diagnostickú kolonoskopiu kvôli príznakom črevnej
choroby (označené etickou komisiou ako projekt 162-95).378 Tlačivo na súhlas s odobratím dvoch
vzoriek navyše, podpísané rodičmi, vysvetľuje, že:

„Chronickým zápalovým ochoreniam čriev stále rozumieme len málo a ich príčina nie
je známa. Pre laboratórny výskum má preto vysokú hodnotu mať takéto vzorky dostupné
na skúmanie, ako sa zápal v črevách vyvíja a ako je ovplyvnený liečbou… Či už s tým
budete alebo nebudete súhlasiť, nijak to neovplyvní ani vaše vyšetrovanie, ani liečbu.“

Deti s prenikavou poruchou vývinu (angl. Pervasive Developmental Disorder = PDD) a závaž-
ným ochorením čriev začali chodiť do RFH na klinické vyšetrenia uprostred roku 1996. Prvých 12
týchto postupne odkazovaných detí sme popísali v článku o rade prípadov v časopise The Lancet.
Jedinou „výskumnou“ záležitosťou u týchto detí bolo zozbieranie tých dvoch vzoriek navyše, ich
následný rozbor v laboratóriu, schválený pod číslom 162-95. Všetky tieto deti mali vo svojich zá-
znamoch etickou komisiou schválený súhlas s účasťou na výskume, ako aj súhlas s ostatnými kli-
nickými výkonmi.

Na základe spoločných rysov, ktoré vykazovala táto úvodná skupina detí (nazývaná  „pilotnou
štúdiou“), vyvinuli lekári z RFH podrobný klinický a výskumný protokol, ktorý obsahoval okrem
predtým schváleného odobratia vzoriek bunkového tkaniva aj výskumné záležitosti, ako napr. gene-
tické testy a známky zápalu mozgu. Väčšina týchto dodatočných výskumných testov sa mala vyko-
nať na vzorkách, ktoré zostali po diagnostických testoch. Žiadosť o povolenie bola etickej komisii
odoslaná 16.IX.1996 a schválená 18.XII.1996 ako projekt č. 172-96. Schválenie etickej komisie bo-
lo podmienené tým, že deti, zapojené do tejto výskumnej štúdie, dostanú informačný leták a že do
ich zdravotných záznamov bude vložené podpísané tlačivo o súhlase.

Žiadne z detí, popísaných v The Lancet, nebolo súčasťou výskumného 
projektu EC 172-96

Informačný leták pre rodičov začal názvom štúdie: „Nový pediatrický syndróm: enteritída a dez-
integračná porucha po očkovaní proti osýpkam a ružienke“ a vysvetľoval, že lekári z RFH:

„vyslovili hypotézu, že u niektorých (snáď geneticky náchylných) detí môžu živé víruso-
vé vakcíny spôsobiť dlhodobý zápal čreva a neschopnosť vstrebávať obzvlášť vitamín
B12… Radi by sme vykonali rad testov, o ktorých sa domnievame, že nám pomôžu zistiť
vlastnosti tejto možnej choroby. Naším cieľom je popísať problém tak, aby sme v budúc-
nosti boli schopní liečiť postihnuté deti a zlepšiť ich stav.“

Tlačivo o súhlase znelo:

„Prečítal(a) a porozumel(a) som cieľom a povahe tejto štúdie a dopodrobna som pre-
bral(a) dopady tejto štúdie s dotknutými lekármi. Týmto súhlasím s tým, že sa moje die-
ťa zúčastní tejto štúdie. Viem, že môžem svoje dieťa z tejto štúdie kedykoľvek stiahnuť
bez toho, že by to malo akékoľvek dopady na jeho ďalšie vyšetrovanie alebo liečbu.“

378 povolenie Komisie pre etickú prax na odobratie vzoriek pre výskum počas kolonoskopie, EC 162-95



Žiadne z detí, popísaných v The Lancet, nemalo tieto listiny vo svojich zdravotných záznamoch.

Skutočnosť, že zdravotné záznamy všetkých detí,  opísaných v  The Lancet,  obsahovali súhlas
s odobratím vzoriek bunkového tkaniva na výskum podľa EC 162-95, pričom zároveň neobsahovali
ani informačný leták, ani súhlas s účasťou na štúdii podľa EC 172-96, znemožňuje prípadnú záme-
nu. Obvinenie a údajné zistenie zo strany GMC, že sa tieto deti zúčastnili projektu EC 172-96, je
preukázateľne nepravdivé, ako dokazujú tlačivá o súhlase v zdravotných záznamoch týchto detí.

Etická komisia vedela, že deti, opísané v The Lancet, sú vyšetrované z 
klinických, nie výskumných dôvodov

Kľúčové je, že žiadosť, poslaná etickej komisii, aby povolila projekt 172-96, uvádza, že diagnos-
tické testy sú pre klinické účely. Tlačivo etickej komisie obsahuje otázku:

„Budú dané zákroky vykonané alebo vzorky odobraté výlučne na účely tohto výskumu,
alebo ako súčasť bežnej starostlivosti o pacienta?“

Odpovedali sme:

„Áno, vo svetle príznakov a známok, ktoré títo pacienti vykazujú,  všetky tieto zákroky
a väčšina odberov vzoriek je klinicky indikovaná (t.j. bežná starostlivosť o pacienta).
Dodatočné vzorky z čriev (5 ks u každého pacienta) budú odobrané na účely virologic-
kého rozboru. DNA na genetické testy bude z krviniek, izolovaných z bežných odberov
krvi a nevyžiada si odoberanie žiadnych ďalších vzoriek krvi.“

Etická komisia očividne predpokladala takéto rozpoloženie, kedy vyšetrovací protokol obsahuje
testy na klinické i výskumné účely. Ak by sa etická komisia domnievala, že v žiadosti popísané
diagnostické testovanie nie je pre deti s takýmito príznakmi vhodné, určite by vzniesla nejaké ná-
mietky. Vyvstáva teda otázka: Prečo GMC nestíha vedúceho etickej komisie Dr. Pegga a ďalších
členov etickej komisie, keď schválili takéto údajne rizikové a bezohľadné zákroky?

Deti s ochoreniami čriev a PDD boli naďalej odporúčané do RFH, zatiaľčo etická komisia otáľa-
la so schválením formálneho protokolu. Deti boli diagnosticky testované a bola im poskytovaná kli-
nická starostlivosť, primeraná deťom, vykazujúcim príznaky ochorenia čriev a straty už nadobudnu-
tých schopností (úpadku vo vývine). V tom čase sa však už priamočiare klinické a etické otázky sta-
li žeravo „politickými“, pretože predmetom navrhovaného výskumu bolo i možné poškodenie zdra-
via očkovaním, a preto bol protokol starostlivo skúmaný. Vo svojej odpovedi na otázku vedúceho
etickej komisie Dr. Pegga ohľadne testovania týchto detí, napísal prof. John Walker-Smith v liste
z 11.XI.1996:379

„Tieto deti trpia chorobou s „beznádejnou prognózou“ ohľadne ich mozgovej dezinteg-
račnej poruchy. Častokrát sa im nedostalo tej úrovne vyšetrovania, akú by sme považo-
vali za primeranú u detí s tak ničivou chorobou. Žalúdočno-črevné príznaky, prítomné u
všetkých nami vyšetrovaných detí, boli často vyšetrované nedostatočne (ak vôbec).“

Vysvetlil, že každé dieťa, ktoré už je liečené, určite získa „rozumný prínos“, čo je zásadná po-
žiadavka na rozlišovanie klinickej praxe od výskumu, a to

„1. stanovením diagnózy a vylúčením metabolických či iných príčin,

2. započatím liečebného postupu.“

379 list prof. John Walker-Smith => Dr. Michael Pegg, 11.XI.1996



Klinický prínos pre každé z detí, popísaných v The Lancet, jasne rozlišuje tento rad prípadov od
výskumu. Prof. Walker-Smith potvrdil nado všetku pochybnosť, že tieto deti boli vyšetrované už
dávno pred schválením projektu 172-96 etickou komisiou:

„Doposiaľ sme na základe klinickej potreby vyšetrili 5 takýchto detí, pričom u všetkých
sa preukázalo chronické ochorenie čriev. … Môžem potvrdiť, že deti by podstúpili tieto
vyšetrenia dokonca aj v prípade, keby sme žiaden výskum nevykonávali. Musím objas-
niť, že deti bez žalúdočno-črevných príznakov by sme nevyšetrovali.“

Bolo by neetické, ak nie priam obludné, odmietnuť starostlivosť a odvrátiť sa od týchto de-
tí, pokým etická komisia vyhodnotí budúci výskumný protokol.

Dr. Wakefield 3.II.1997 opäť upozornil etickú komisiu, že pred začatím výskumného projektu
172-96 boli v RFH vyšetrené ďalšie deti. Napísal opravu navrhovaného protokolu tým, že vyškrtol
magnetickú rezonanciu (angl. Magnetic Resonance Imaging = MRI) a elektroencefalogram (EEG),
keďže neurologické vyšetrenia nepriniesli žiadne užitočné klinické údaje, a pridal test priepustnosti
čriev.380 Vyškrtnutie MRI a EEG bolo čisto klinickým rozhodnutím Walker-Smitha v najlepšom zá-
ujme týchto detí, tzn. nešlo o výskum, ale Pegg chcel byť oboznámený o „akýchkoľvek“ zmenách.
V tomto liste Wakefield potvrdil, že navyše k 5 deťom, odporučeným k Walker-Smithovi podľa jeho
listu z 11.XI.1996, boli vyšetrené ďalšie 4 deti a teraz už celkovo 8 detí malo potvrdený zápal čriev.
Preto vo februári 1997 etická komisia vedela, že 9 detí (9 z tých 12 detí, o ktorých bola reč v The
Lancet) už bolo v RFH vyšetrených a vyhodnotených, ale tieto deti nemali nič do činenia s projek-
tom 172-96. Dr. Peggovi malo byť zrejmé, že tento protokol bol ešte stále upravovaný na základe
výsledkov pilotnej štúdie.

Iróniou osudu sa projekt 172-96 nakoniec vôbec neuskutočnil. Peniaze na dodatočné výskumné
prvky v tomto návrhu neprichádzali a ďalej sa v tom nepokračovalo. Traja zmienení lekári teda ne-
porušili povolenie etickej komisie č. 172-96 tým, že medzi účastníkov štúdie prijali deti, čo nespĺ-
ňali vstupné podmienky, a nevykonávali „výskum“ na týchto deťoch pred dňom spustenia projektu,
pretože výskumný projekt 172-96 nikdy spustený nebol.

Na druhej strane, výskum odobratých vzoriek, schválený povolením č. 162-95, sa ukázal byť ne-
smierne poučným a naň sa sústredila pozornosť Dr. Wakefielda a prof. Murcha. Prof. Walker-Smith
opäť písal Dr. Peggovi 15.VII.1998:381

„Navyše k našej pôvodnej štúdii (rad prípadov, popísaný v The Lancet) teraz pokraču-
jeme vo vyšetrovaní takýchto detí na základe klinickej potreby a vykonávame ileokolo-
noskopiu a obmedzenú sadu krvných testov, aby sme sa rozhodli, či dať týmto deťom
Mesalazine (proti-zápalový liek na zápalové ochorenie čriev). Keďže Dr. Wakefield sta-
rostlivo analyzuje naše výsledky a niektoré odobraté vzorky používame na výskum (má-
me už povolenie na výskum, na odoberanie dodatočných vzoriek z čriev detí, ktorým ro-
bíme kolonoskopiu), rád by som formálne požiadal o povolenie etickej komisie pre náš
klinický výskumný rozbor u tých detí, ktoré naďalej vyšetrujeme z klinických dôvodov.“

Požiadal len o predĺženie povolenia na rozbor výsledkov klinických údajov za účelom zverejne-
nia vo vedeckej literatúre a toto povolenie dostal. Celú túto záležitosť prehodnotil dekan lekárskej
fakulty prof. Zuckerman, ktorého pripomienkované povolenie zo 17.VII.1998 znelo:

„Všetky potrebné kroky ohľadne etickej komisie a iných záležitostí“

380 list Dr. Andrew Wakefield => Dr. Michael Pegg, 3.II.1997
381 list prof. John Walker-Smith => Dr. Michael Pegg, 15.VII.1998, v kópii prof. Ariemu Zuckermanovi



Prísny dozor bez námietok voči klinickej starostlivosti

Ďalší dôkaz o úrovni prísnosti dohľadu nad primeranosťou klinickej starostlivosti o deti, popísa-
né v časopise The Lancet, pochádza zo 6.VII.1998 z listu prof. lorda Davida Hulla, bývalého pred-
sedu Spojeného výboru pre očkovanie a imunizáciu (angl. Joint Committee on Vaccination and Im-
munization = JCVI), dekanovi Zuckermanovi, u ktorého hľadal pomoc „v istej osobnej záležitosti“.
Hull si určite bol vedomý prebiehajúceho výskumu (ne)bezpečnosti očkovania a obával sa možnej
hmotnej zodpovednosti vlády Veľkej Británie za spôsobené škody. Hull bol znepokojený, že „mno-
hé ďalšie deti boli podobne vyšetrené a ešte viac ich čaká v poradovníku“. Odkazujúc na tento list
prof. Walker-Smith opäť ubezpečil dekana Zuckermana vo svojom liste zo 14.VII.1998, že

„Tieto ďalšie deti sú vyšetrované z klinických dôvodov, aby sa správne rozhodlo o tom,
ako ich liečiť a pomáhať im.“

V odpovedi na Hullov list napísal prof. Walker-Smith aj riaditeľovi RFH Martinovi Elsemu:

„Autistické deti, ktoré majú žalúdočno-črevné príznaky od úplného začiatku, boli vyšet-
rované podľa klinických potrieb. Etická komisia to povolila. Bežne tiež mávame povo-
lenie etickej komisie na odobratie endoskopických vzoriek bunkových tkanív na výskum-
né účely so súhlasom rodičov u všetkých detí, čo podstupujú endoskopiu. Nikdy sme sa
neuchýlili  ku konaniu mimo rámca, schváleného etickou komisiou,  a už vôbec nie k
niečomu, čo by bolo neetické v najširšom zmysle slova. Máme najjasnejšie dôkazy, či už
zverejnené alebo nezverejnené, že tieto deti majú určitú podobu chronickej zápalovej
choroby čriev… Autistické deti so žalúdočno-črevnými príznakmi, ktoré vyšetrujeme, si
zasluhujú také vyšetrenia, aké vykonávame.“

Pegg napísal Zuckermanovi 24.VII.1998 list, opäť odkazujúc na Hullov list:

„Schválili sme zbieranie údajov z klinicky indikovaných vyšetrení. V súčasnosti nie je
úlohou etickej komisie spochybňovať úsudok klinických lekárov, čo sú a čo už nie sú kli-
nicky indikované vyšetrenia. Nespoliehame sa však len na slová výskumníkov, ale poža-
dujeme aj zhodnotenie všetkých žiadostí nezávislým odborníkom. V tomto prípade to bol
Dr. Owen Epstein, kto zhodnotil tento projekt, a mám od neho list, v ktorom „silne pod-
poruje“ túto štúdiu.“

Dekan Zuckerman odpísal lordovi Davidovi Hullovi 28.VII.1998 a ubezpečil ho, že všetky tieto
deti boli vyšetrované z klinických dôvodov a že dozor etickej komisie bol primeraný. Pri tomto
všetkom prísnom hodnotení na najvyššej úrovni nebolo žiadnej námietky od kohokoľvek, že by tie-
to diagnostické testy, vykonané na deťoch, opísaných v The Lancet, boli nejak neetické.

GMC nesprávne označila klinickú starostlivosť za výskum

Pri vyšetrovaní a popisovaní 12 detí pre The Lancet nedošlo k žiadnemu porušeniu etických pra-
vidiel. Žiadne dieťa nebolo podrobené akémukoľvek invazívnemu testu pre potreby výskumu. Ža-
lobcovia z GMC sa spoliehali na tvrdenie, že deti, opísané v The Lancet, sa zúčastnili výskumného
projektu 172-96. Zdá sa, že žalobcovia úplne zatajili povolenie č. 162-95 na výskum vzoriek bun-
kových tkanív a po prvýkrát v dejinách sa pokúsili spochybniť úsudky špičkových klinických leká-
rov o tom, ktoré vyšetrenia boli klinicky indikované na diagnózu a liečbu zúfalo chorých detí.

GMC neuznala prof. Walker-Smitha, skúseného klinického lekára, vinným z nečestnosti. Porota
musela uznať poctivosť jeho postoja ohľadne klinickej potreby týchto testov ako v roku 1996, tak aj
teraz. Spisy potvrdzujú nielen postoj tohto lekára ku klinickej potrebe vyšetrení a nedostatočnosti



predchádzajúceho vyšetrovania týchto detí, ale objasňujú aj to, že etická komisia RFH, dekan lekár-
skej fakulty, výkonný riaditeľ RFH a dokonca aj lord David Hull vedeli celý čas, že autistické deti
s ochorením čriev boli vyšetrované a skúmané podľa klinických potrieb. V rokoch 1996–1998 starší
lekári v RFH vedeli, čo sa dialo a ktoré povolenie sa na to vzťahovalo.

Sťažovateľ Brian Deer vedel, že výskum odobratých vzoriek bunkových 
tkanív bol schválený etickou komisiou

Spisy, ktoré boli nedávno zverejnené na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám
(angl. Freedom Of Information Act = FOIA), odhaľujú, že sťažovateľ — novinár Brian Deer — ve-
del v roku 2004, že výskum odobratých vzoriek bunkových tkanív bol povolený etickou komisiou
ako projekt 162-95. Oznámil mu to v januári 2004 na základe FOIA Strategický zdravotnícky úrad
(angl. Strategic Health Authority), ktorý je zodpovedný za RFH.382

Môže sa vám zdať zvláštne, že aj keď malo toto povolenie jasný význam pre vykonávanie vý-
skumu na vzorkách bunkových tkanív, odobratých z čriev detí v starostlivosti prof. Walker-Smitha,
GMC sa tvárila, že o ňom nič nevie. Deer pravdepodobne priznal toto povolenie pred GMC, inak by
riskoval odhalenie podvodu (zatajenia kľúčových dôkazov) po poriadnom úvodnom vyšetrovaní za-
mestnancami GMC. Toto povolenie však nebolo medzi spismi, o ktoré sa GMC opierala pri tvorbe
pôvodných obvinení proti Dr. Wakefieldovi, prof. Walker-Smithovi a prof. Murchovi a ktoré Deer
dodal GMC spolu so svojou sťažnosťou. Nebolo priznané ani v spisoch, ktoré GMC poslala obvine-
ným, a to ani medzi nepoužitými spismi, ktoré GMC má povinnosť priznať. Zistenia GMC zneli:

„Táto výskumná štúdia bola vykonaná na dieťati „x“ bez povolenia etickej komisie,
keďže to bol výskum, ktorý nebol povolený žiadnym iným povolením etickej komisie než
povolením Projektu 172-96.“

Dear toto povolenie buď zatajil pred obžalobou, alebo ho obžaloba zatajila pred obžalovanými
lekármi. Vo svetle predchádzajúceho povolenia etickej komisie pre výskum vzoriek bunkových tka-
nív 162-95 by sa Deerovo obvinenie z neetického výskumu, ktoré predniesol v roku 2004, javilo
ako hmatateľne nepravdivé. Či už Deer priznal alebo nepriznal túto kľúčovú listinu, schopné vyšet-
rovanie GMC ju malo odhaliť. Keďže schvaľovacie spisy pre projekt 162-95 boli v držbe etickej
komisie RFH, mali ich dostať právnici GMC a predseda etickej komisie RFH Dr. Pegg ich mal do-
brovoľne odovzdať počas jeho svedeckej výpovede pred GMC. V žiadnom spise GMC niet zmien-
ky, že by sa niečo také udialo, čo vzbudzuje vážne pochybosti o spôsobilosti obžaloby, ak nie priam
o zneužití úradnej moci. Predseda etickej komisie Pegg navyše toto povolenie vo svojom stanovis-
ku, ani vo svojej svedeckej výpovedi vôbec nezmienil, čo preukazuje jeho podiel na tomto prečine.

Obžaloba postupovala na základe predpojatého predpokladu viny namiesto toho, aby vykonala
spravodlivé a dôkladné vyšetrovanie. Celý tento prípad nakoniec asi vôbec nebol poctivým úsilím
o ochranu pacientov, ale politicky podnieteným honom na čarodejnice. Šéfredaktor časopisu  The
Lancet Horton sa vo svojej knihe „MMR: Science and Fiction“ z roku 2004383 chvastal:

„Reid (vtedajší tajomník ministerstva zdravotníctva) zrejme uviedol GMC do rozpakov,
keď naliehal na GMC, aby neodkladne vyšetrovala Wakefielda. Popravde, nemali poňa-
tia, s čím začať. Na jednej večeri sme 23.II.2004 spolu s istým lekárskym kontrolórom

382 list John Walker Smith => Maureen Carroll z Komisie pre etickú prax (Ethical Practices Committee) RFH, 
27.II.1997

383 Horton R: „MMR Science and Fiction — Exploring the Vaccine Crisis“, Granta Books, London, 2004



preberali Wakefieldov prípad. Zdalo sa, že si nie je istý, ako by GMC mohla zohrať
nejakú užitočnú úlohu pri objasňovaní akéhokoľvek zmätku. Keď sme sa rozprávali pri
káve, zatiaľčo iní hostia postupne odchádzali, zapísal si pár možných smerov vyšetrova-
nia a podal mi svoju navštívenku s návrhom, aby som sa s ním priamo spojil, ak ma ešte
čokoľvek napadne. Vyzeral byť dychtivý po prenasledovaní Wakefielda, obzvlášť keď má
na tom záujem ministerstvo zdravotníctva. Tu bola profesionálne vedená kontrola leká-
rov v akcii — výmena poznámok pri likéri v nádhernej drevom obitej miestnosti jednej
z najctihodnejších zdravotníckych ustanovizní.“

Toto je možno len jedna časť prebiehajúcej snahy o zastavenie výskumu (ne)bezpečnosti MMR
vakcín na jednej strane a snahy o ututlanie otrasného upierania primeranej starostlivosti autistickým
deťom s vážnymi žalúdočno-črevnými ťažkosťami zo strany NHS na strane druhej, čo samo o sebe
je ohavným porušením základnej lekárskej etiky.

Rad prípadov, zverejnený v The Lancet, teda mal príslušné povolenie etickej komisie na výskum
odobratých vzoriek bunkových tkanív, ako sa to aj píše vo zverejnenom článku. Ak Deer poskytol
GMC údaje o projekte 162-95, tak žaloba zatajila toto povolenie etickej komisie pred porotou.

Aj keď výskum Dr. Wakefielda prebiehal na základe povolenia č. 162-95, príslušné spisy neboli
v jeho držbe, ale mala ich etická komisia. Počas svojej svedeckej výpovede pred GMC Dr. Wake-
field zdôrazňoval dôležitosť spoliehania sa nie na pamäť, ale na pôvodné spisy, z ktorých mnohé
(okrem iných aj povolenie č. 162-95) vyšli na povrch len oneskorene počas ústnych výpovedí. Kde-
koľvek to bolo možné, vyhýbal sa pri príprave obhajoby špekuláciám, keďže rekonštrukcia udalostí
spred 9 rokov by za neprítomnosti spisov z predmetného obdobia bola značne riskantná. Mal prav-
du. Neschopnosť GMC či už získať alebo priznať kľúčové spisy, akým je aj povolenie č. 162-95,
zničila šance obvinených na spravodlivý proces. Právnici GMC môžu na svoju obhajobu tvrdiť, že
keď vztiahli na štúdiu z The Lancet nesprávne povolenie etickej komisie, vychádzali z chybného
stanoviska prof. Murcha z roku 2004. Toto stanovisko bolo pripravené narýchlo, pod veľkým nátla-
kom a hlavne za nedostupnosti príslušných spisov. Obhajoba na túto vec počas výsluchov opakova-
ne poukazovala, ale kompetentní ako keby boli hluchí.

Poznámka poroty GMC k tak zásadnej veci, akou je platné povolenie etickej komisie, bola tak
zamietavá, ako bola nechutná a úplne ukrátená o akýkoľvek rozbor:384

„Porota počula, že etické povolenie bolo vyžiadané a schválené pre iné pokusy a ob-
zvlášť sa poukazovalo na to, že projekt 172-96 nebol nikdy započatý a že vyšetrenia 12
detí, popísaných v The Lancet, boli klinicky indikované a že výskumné časti týchto kli-
nicky oprávnených vyšetrení boli povolené v rámci projektu 162-95. Vo svetle všetkých
dostupných dôkazov porota zamietla toto tvrdenie.“

Strašné dopady

Zistenia GMC majú strašné dôsledky na výkon lekárstva vo všeobecnosti, na nevyhnutnú liečbu
zúfalo chorých autistických detí a na budúcnosť GMC v jej úlohe chrániť pacientov. 28.I.2010 mô-
že vojsť do dejín ako deň, keď zomrela priekopnícka klinická starostlivosť vo Veľkej Británii, súc
zabitá dodatočným označením takejto starostlivosti za neetický výskum. Predstavte si, že donesiete
svoje zúfalo choré dieťa do nemocnice, len aby vám špičkoví lekári vo svojich odboroch povedali,
že majú zviazané ruky a že nemôžu nič urobiť, pretože táto choroba a príslušná liečba ešte neboli

384 Disciplinárna porota, aplikujúc pravidlá Výboru pre predbežné opatrenia a Výboru pre profesionálne správanie sa 
GMC z roku 1988: Zistené skutočnosti, 28.I.2010



dostatočne popísané v lekárskej literatúre, že musia navrhnúť „výskumný“ protokol, poslať ho etic-
kej komisii a čakať dlhé mesiace na povolenie. Nezmyselné? Samozrejme, ale to je presne to, čo sa
stane, ak zistenia GMC povedú k akémukoľvek kárnemu opatreniu. Lekári jednoducho nechcú pod-
stúpiť riziko siahodlhého vyšetrovania (možno z nejakých postranných dôvodov), trestu, či dokonca
straty oprávnenia vykonávať lekársku prax a zvyknú si na bezpečnú priemernosť vykonávania svoj-
ho povolania „podľa kníh“. Medicína už nebude zamestnaním učencov, ale len postupnosťou ob-
vyklých krokov, vykonaných bezmyšlienkovite a úplne bez inšpirácie. Starostlivosť o pacientov utr-
pí, čo je presný opak údajného poslania GMC. Aj keď tým bude trpieť celá medicína, najbezpro-
strednejšie dopady to bude mať na najvážnejšie choré autistické deti. Naďalej im bude upieraná
diagnostika a starostlivosť, ktorá je ich základným ľudským a morálnym právom. GMC sa stala
spoluvinníkom v tejto časti celkovej bitky o vedeckú pravdu o očkovaní a autizme, ako aj iných
chronických poruchách, keď obetovala tieto deti na oltár, postavený z úmyselnej nevedomosti o oč-
kovaním spôsobenej škode, ktorej sa dá predísť, a z ľahostajnosti k potrebám týchto detí. Ak si má-
me zachovať prínosy očkovania, musíme splniť svoju povinnosť voči týmto deťom i voči lekárom,
ktorí sú dosť odvážni na to, aby im prišli na pomoc.

Lekári, pripravte sa na to, že lekárski kontrolóri budú spochybňovať vaše klinické úsudky a ob-
zvlášť (napriek vášmu vzdelaniu, skúsenostiam a spisovým dôkazom) to, či testy, ktoré vykonáte na
tých najviac chorých spomedzi vašich pacientov, sú klinicky indikované, alebo sú na účely výsku-
mu.



Záver
Bude toho ešte viac — oveľa viac: cesty súputníkov, ďalší informátor, zneužívanie moci v Kon-

grese (= parlament v USA — pozn. prekl.) a voľno-predajný výživový doplnok, zvaný transfer fak-
tor, čo je v prírode sa vyskytujúca látka, ktorá posilňuje imunitu detí, aby ľahšie zvládli osýpky, ale
ktorá bola nepravdivo označená za „konkurenta“ MMR vakcíny (angl. Measles, Mumps, Rubella =
proti osýpkam, príušniciam a ružienke). Napriek chýbajúcim dôkazom ma obvinili z toho, že som
týmto transfer faktorom liečil isté dieťa. V skutočnosti to boli rodičia, kto sa rozhodol nasadiť svoj-
mu dieťaťu tento voľno-predajný doplnok výživy. Ani ja, ani moji spolupracovníci sme ho nikdy
nepoužili ako „pokusný liek“ a otázka pediatrického oprávnenia bola úplne podružná. A tak ďalej…

* * *

Ako tak píšem tieto záverečné myšlienky, hemží sa to tu chýrmi o možnej sprenevere 2 miliónov
dolárov (a nekalej spolupráci CDC)385 Dr. Poulom Thorsenom — starším výskumníkom zo slávnych
„nepriaznivých“ Madsenových dánskych štúdií, ktoré nesprávne tvrdili, že thimerosal386 ani MMR
vakcína neprispievajú k vzniku autizmu.387 Ďalšie chýry naznačujú, že iný vládny svedok pred oč-
kovacím súdom USA a uznávaný odborník na autizmus je vyšetrovaný v Kanade kvôli porušeniu
etických pravidiel. Vo Veľkej Británii sú Rutter, Horton, Zuckerman, Pegg a Salisbury predmetom
sťažností ku Všeobecnej lekárskej rade (angl. General Medical Council = GMC). A áno, tisíce ďal-
ších detí boli znivočené, pokým prebiehalo toto „absurdné divadlo“. Úmrtia,388 deportácia,389 uväz-
nenie390 a samovražda391 — stanú sa tiež nežiaducimi reakciami na očkovanie, ktorým sa dá vy-
hnúť?

Zastavme sa na chvíľu. Politici, dozorcovia, výrobcovia, právnici, blogeri, prisluhovači: Čiňte sa
teraz na ochranu detí! Čiňte sa teraz na ochranu prínosov očkovacieho programu! Postavte bezpeč-
nosť na prvé miesto — nad akékoľvek iné ohľady! Trvajte na tom, pán a pani Gatesovci!392

Tu niet miesta na vyžívanie sa v zbytočných vytesňovacích činnostiach, svätuškárskych pózach,
či ochrane seba samého. V bitke o srdcia a mysle verejnosti ste už prehrali… Prečo? Lebo rodičia
majú pravdu, ich príbehy sú pravdivé, mozgy ich detí sú poškodené, je tu veľký, priam obrovský
problém. Čoraz silnejší tlak na povinné očkovanie a zastrašujúce reklamné kampane v USA sú me-
radlom vášho zlyhania — zaočkovanosť nie je odrazom dôvery verejnosti, ale odrazom týchto do-
nucovacích opatrení. A bez dôvery verejnosti nemáte nič.

385 CDC = Centers for Disease Control and prevention = Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA
386 thimerosal = thiomersal = mertiolát = etylmerkurytiosalicylát sodný = zlúčenina ortuti, používaná ako konzervant 

vo vakcínach
387 Stott C, Blaxill M, Wakefield AJ: „MMR and Autism in Perspective: the Denmark Story“, Journal of American 

Physicians and Surgeons, 2004, 9(3):89–91
388 Marikar S, Childs D, Chitale R: „Death Certificate: John Travolta’s Son Died of a Seizure“, ABC News, 5.I.2009,

http://abcnews.go.com/Entertainment/MindMoodNews/story?id=6576215&page=1
389 Campsie A: „Deportation of Hacker to US for trial would be ‘disastrous’“, Herald Scotland, 16.VII.2009,

http://www.heraldscotland.com/news/12391695.Deportation_of_hacker_to_US_for_trial_would_be__apos_disastro
us_apos_/

390 „Autism: a guide for criminal justice professionals“, The National Autistic Society, London, 2011, 
http://www.autism.org.uk/~/media/NAS/Documents/Working-with/Criminal-justice/Autism-guide-for-criminal-
justice-professionals-2011.ashx

391 Westminster City Council , NHS Westminster: „Joint Commissioning Strategy for Adults with Asperger Syndrome 
2010–2013“, http://www.autism.org.uk/~/media/NAS/Documents/Working-with/Autism-strategy/Westminster
%20Asperger%20strategy.ashx

392 Bill a Melinda Gatesovci, americkí dolároví miliardári, ktorí masívne podporujú očkovacie kampane – pozn. prekl.

http://www.autism.org.uk/~/media/NAS/Documents/Working-with/Autism-strategy/Westminster%20Asperger%20strategy.ashx
http://www.autism.org.uk/~/media/NAS/Documents/Working-with/Autism-strategy/Westminster%20Asperger%20strategy.ashx
http://www.autism.org.uk/~/media/NAS/Documents/Working-with/Criminal-justice/Autism-guide-for-criminal-justice-professionals-2011.ashx
http://www.autism.org.uk/~/media/NAS/Documents/Working-with/Criminal-justice/Autism-guide-for-criminal-justice-professionals-2011.ashx
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http://abcnews.go.com/Entertainment/MindMoodNews/story?id=6576215&page=1
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V roku 2001 som sa — s otázkou bezpečnosti očkovania na mysli — spojil s Dr. Laurou Hewit-
son, výbornou výskumníčkou, ktorá v tom čase pôsobila na Pittsburghskej univerzite. So spolupra-
covníkmi sme navrhli štúdiu, ktorá mala byť vypracovaná už pred rokmi. Rozhodli sme sa preskú-
mať bezpečnosť očkovacieho kalendára USA, počnúc očkovaním proti nákazlivej žltačke typu B
v deň narodenia, až po preočkovanie v 6. roku života. Prvý vedecký článok — jeden z niekoľkých
— popísal oneskorené nadobudnutie životne dôležitých reflexov (napr. sacieho reflexu) mláďatami
opíc po očkovaní proti žltačke typu B vakcínou s obsahom thimerosalu. Po dôkladnom recenznom
konaní a po zverejnení na internete v časopise Neurotoxicology bol tento článok stiahnutý, očividne
nie na podnet vedeckého redaktora, ale na podnet vydavateľského domu Elsevier. Vzťahy medzi
týmto vydavateľom a farmaceutickým priemyslom odhalil Mark Blaxill v jednom z jeho vynikajú-
cich článkov pre internetovú stránku Age of Autism (Vek autizmu).393 Zdá sa, že veda patrí tomu, kto
zaplatí najviac.

* * *

Cisár Nero neignoroval prebiehajúcu katastrofu, keď horel Rím, ale obvinil z podpaľačstva iných
— kresťanov, — ktorých dal zoťať, aby upokojil rozhnevaný dav. Na rozdiel od Nera sú dnešné
vlády vinné z oboch prečinov — ignorujú prebiehajúcu katastrofu a zároveň utišujú davy. Zostáva
na budúcich pokoleniach, aby to opravili a prebudovali.

Svojho druhu víťazstvo raz príde. A bude to víťazstvo zdola, v pravom duchu Ústavy USA, ľudia
si povedia svoje. Nepríde to zhora, pretože šík lobistov, „odborníkov“ a skutočných veriacich (v oč-
kovanie — pozn. prekl.) stojí medzi prezidentom a ľuďmi, ktorým prisahal, že im bude slúžiť.

* * *

Texaské slnko, pomaly zapadajúce nad Crystal Mountain, stále spaľuje krajinu. Cédre sa rysujú
na vyprahnutej zemi. A slnko je preč. Hviezdy sa plazia na nočnú oblohu a les sa začína pohybovať.
Moje deti spia a moje pivo je studené. Z úst Willieho Nelsona znie balada o Bobbym McGee s tro-
chu drsnou melanchóliou:

„Vymenil by som všetky zajtrajšky za jeden jediný včerajšok.“

A na chvíľu som sa ocitol tam — nad chladnou vlhkou priepasťou pod viaduktom Hownes Gill,
vo výške zhruba 50 metrov nad zabudnutím. Malý chlapec sa mi spýtavo pozeral na tvár, vyšmykol
sa z mojej ruky a bolo po ňom.394

393 Blaxill M: „Joan Cranmer’s Fateful Decisions and the Suppression of Autism Science“, Age of Autism, 2.III.2010,
http://www.ageofautism.com/2010/03/joan-cranmers-fateful-decisions-and-the-suppression-of-autism-science.html

394 viď v úvode tejto knihy podkapitolu „Prečo“

http://www.ageofautism.com/2010/03/joan-cranmers-fateful-decisions-and-the-suppression-of-autism-science.html


P.S.
napísal James Moody, Esq.

V klasickej knihe lorda Grahama Wilsona „The Hazards of Immunization“ („Riziká očkovania“)
sa dočítame:395

„Je na nás a na tých, čo prídu po nás, aby (sme) zabezpečili, že ten meč, ktorý nám dali
do rúk vakcíny a antiséra, sa nikdy nepoškvrní prílišnou dôverou, nedbanlivosťou, ľaho-
stajnosťou alebo snahou predvídať budúcnosť.“

V knihe „Bezcitná bezohľadnosť“ Dr. Andy Wakefield odhalil podrobnosti o jeho pokračujúcom
snažení brať ohľad na toto varovanie.

Hoci zlepšenie hygieny, výživy a klinickej starostlivosti v našej pokročilej post-industriálnej ci-
vilizácii značne zľahčili bremeno prenosných chorôb, očkovanie sa naďalej propaguje ako „zbraň“
prvej voľby vo vojne proti chorobám.

Ako v každej inej vojne, i v tejto sú obete a prvou z nich je pravda. Malému počtu obetí sa nedá
vyhnúť — a niektorí argumentujú, že to je ospravedlniteľné údajným celkovým prínosom pre spo-
ločnosť. Máme však morálnu, etickú a právnu povinnosť minimalizovať sprievodné škody a dobre
sa postarať (vrátane vyplácania odškodného) o nevinné obete tejto vojny proti prenosným ochore-
niam. „Kolektivistické“ krídlo verejného zdravotníctva rozhodlo, že dobro mnohých nahrádza etic-
ké záväzky voči jednotlivým deťom. Niektorí predstavitelia verejného zdravotníctva prijali nezná-
me bremeno chronických chorôb — obzvlášť autizmu, ale aj iných imunitných, autoimunitných či
vývinových porúch — ako dobrý obchod pri predchádzaní akútnej chorobnosti a úmrtnosti na pre-
nosné choroby. Epidemický výskyt autizmu,396 pôsobivé príbehy o nižšom výskyte autizmu u neoč-
kovaných obyvateľov (ako napr.  neočkujúce rodiny amišov)397 a  nedostatok základných údajov,
porovnávajúcich zdravie očkovaných vs. neočkovaných detí spolu upozorňujú na naliehavú potrebu
prehodnotiť očkovaciu politiku  „vyššieho dobra“. Obrovské medzery v našej vede o bezpečnosti
očkovania nedávno priznal aj Federálny poradný výbor USA pre očkovanie (angl. US National Vac-
cine Advisory Committee = NVAC).398 A Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám (angl.
Centers for Disease Control and prevention = CDC) stráži svoju databázu údajov o bezpečnosti oč-
kovania399 zrejme tak silne, ako naši armádni velitelia strážia nukleárne tajomstvá USA.

Bez priehľadnosti údajov je jednoducho nemožné dospieť k záveru, koľko chronických chorôb,
vrátane autizmu, je spôsobených očkovaním.

395 Wilson GS: „The Hazards of Immunization“, The Athlone Press, London, 1967
396 http://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr087.pdf
397 Blaxil M: „Olmsted, the Amish and autism“, Age of Autism, 14.V.2008,

http://www.ageofautism.com/2008/05/olsted-the-amis.html;
Blaxil M: „Olmsted, the Amish and autism: part two“, Age of Autism, 15.V.2008,
http://www.ageofautism.com/2008/05/olsted-the-am-1.html

398 NVAC: „Recommendations on the Centers for Disease Control and Prevention Immunization Safety Office Draft 5-
Year Scientific Agenda“, 2.VI.2009, (viď hlavne odporúčanie č. 7)
http://www.hhs.gov/nvpo/nvac/meetings/pastmeetings/2009/nvacrecommendationsisoscientificagenda.pdf,
„NVAC podporuje odporúčanie Writing Group, aby externý výbor odborníkov, ako napr. Výskumný ústav lekársky 
(angl. Institute of Medicine), so širokými znalosťami v metodológii, návrhu a etike zvážil „silné a slabé stránky, 
etické problémy a vhodnosť časových rozvrhov a nákladov na rôzne druhy štúdií, ktoré by preskúmali zdravie 
neočkovaných, neskôr očkovaných (nie podľa štandardného očkovacieho kalendára) a očkovaných detí, a výsledky 
hlásil späť NVAC“.“

399 angl. Vaccine Safety Datalink database
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Strašným nešťastím obrovských rozmerov je skutočnosť, že drvivej väčšine epidémie autizmu
(a iných chronických nežiaducich reakcií na očkovanie) sa dalo predísť zmenami očkovacieho ka-
lendára, zloženia vakcín, vyšetreniami pred očkovaním, ako aj trvalým programom porovnávacieho
základného výskumu na ľuďoch i opiciach. Rozmýšľam, že pohnútkou pre toto zatajovanie a pretr-
vávajúcu vládnu politiku  „úmyselnej nevedomosti“ je s najväčšou pravdepodobnosťou strach, že
úprimnosť v otázke chronických nežiaducich udalostí po očkovaní by čoraz viac rodičov viedla vy-
hýbaniu sa rizikám a spoliehaniu sa na údajnú kolektívnu imunitu ostatných. Aj keď očkovaním
navodená kolektívna imunita je sama o sebe pochybná, pretože k epidémiám prenosných chorôb
došlo dokonca aj v obyvateľstve s vysokou zaočkovanosťou. Možno bez poctivého skúmania, prie-
hľadnosti a priznávania nepríjemných skutočností vôbec hovoriť o naozaj informovanom súhlase?

Ako ste sa dočítali v tejto knihe, už v roku 1991 Očkovací súd USA začal odškodňovať a Minis-
terstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA začalo tajne mimosúdne vyrovnávať prípady očko-
vaním spôsobeného autizmu, vrátane tichého pripustenia hmotnej zodpovednosti v prípade Hannah
Poling,400 jedného z  „testovacích prípadov“ programu Omnibus Autism. V roku 2002 tiež došlo
k odškodneniu MMR vakcínou spôsobeného autizmu v prípade rodiny Hiattovcov (5,1 milióna do-
lárov)401 a nedávno v prípade Baileyho Banksa.402 Precedens očkovaním spôsobeného autizmu tu už
teda máme. Zostáva ešte zistiť počet obetí, vhodnú liečbu a prepracovať očkovací kalendár, aby sa
predišlo autizmu a iným chronickým chorobám, ktoré sú spôsobené očkovaním.

Po udalostiach, ako je utajené stretnutie zdravotníckych úradníkov USA so zástupcami priemyslu
v Simpsonwood Retreat Center,  Norcross,  Georgia v roku 2000,403 prudko zaujaté  a neužitočné
„prehľady“ Výskumného ústavu lekárskeho (angl. Institute of Medicine) o bezpečnosti očkovania
z roku 2001 a 2004, či skrz-na-skrz chybový reťazec „štúdií“, ktoré pripomínajú odpadkovú epide-
miológiu, kedysi používanú na obhajobu bezpečnosti tabaku, po týchto udalostiach, ktoré sa stali a
už sa neodstanú, CDC nakoniec pripustilo, že jeho epidemiológia bola chybná404 a (podľa uniknuté-
ho spisu o mediálnej stratégii) že nemá vedu, ktorá by rozptýlila pochybnosti  „proti-očkovacích“
aktivistov.405

Dr. Wakefielda napadli v zosnovanom ťažení v snahe  „zhanobiť“ ho i jeho výskum. Súčasťou
tohto útoku bolo najdlhšie trvajúce „ukážkové disciplinárne konanie“ v dejinách britského oprávňo-
vacieho úradu Všeobecnej lekárskej rady (angl. General Medical Council = GMC). Smutné je, že
táto „súdna fraška“ hýrila zneužitiami moci žalobcami, krivými svedectvami a nesprávnymi ozna-

400 Kirby D: „The Vaccine-Autism Court Document Every American Should Read“, Huffington Post, 26.II.2008,
http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/the-vaccineautism-court-d_b_88558.html;
Attkisson S: „Vaccine Case: An Exception Or A Precedent?“, CBS News, 6.III.2008,
http://www.cbsnews.com/news/vaccine-case-an-exception-or-a-precedent/

401 Taylor G: „Phil and Misty Hiatt: "We Were Compensated Too!"“, Adventures in Autism, 9.III.2008,
http://adventuresinautism.blogspot.sk/2008/03/phil-and-misty-hiatt-we-were.html

402 Kennedy RF, Kirby D: „Vaccine Court: Autism Debate Continues“, Huffington Post, 27.III.2009,
http://www.huffingtonpost.com/robert-f-kennedy-jr-and-david-kirby/vaccine-court-autism-deba_b_169673.html

403 anglická pôvodina: http://www.safeminds.org/wp-content/uploads/2014/03/simpsonwood-transcript-scientific-
review-of-vaccine-safety-datalink-information.pdf,
slovenský preklad najzaujímavejších častí:
http://www.slobodavockovani.sk/news/riziko-neurologickych-poruch-sposobenych-zlozkami-ockovacich-latok/

404 Kirby D: „CDC: Vaccine Study Used Flawed Methods“, Huffington Post, 29.VI.2008,
http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/cdc-vaccine-study-used-fl_b_108462.html

405 Moody J: „CDC Media Plan Shocker - We Don’t Have the Science - “Some claims against vaccine cannot be 
disproved.”“, Age of Autism, 5.VIII.2009, http://www.ageofautism.com/2009/08/cdc-media-plan-shocker-we-dont-
have-the-science-some-claims-against-vaccine-cannot-be-disproved-.html
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čeniami primeranej klinickej starostlivosti o zúfalo choré deti za „neetický“ výskum. Jednou z vý-
strednejších príhod z tejto potýčky bolo ohlásenie stiahnutia článku Dr. Wakefielda a kol. z časopisu
The Lancet po vynesení rozsudku GMC 28.I.2010 na stretnutí NVAC (ktorý radí ministrovi zdra-
votníctva a sociálnych služieb USA) 4.II.2010. Stretlo sa to s potleskom a nadšeným podávaním si
rúk medzi zúčastnenými predstaviteľmi federálnej vlády a verejného zdravotníctva. Vo svojej verej-
nej poznámke na konci tohto stretnutia som jednoducho podotkol, že toto orwellovské úsilie o vy-
mazanie dejín a príspevku k vede, ktorý prinieslo týchto 12 detí, nebude úspešné.

Dr. Wakefield je  „Ralphom Naderom406 bezpečnosti očkovania“. Je najmladším v dlhom rade
vedcov, ktorí  použili  silu vedeckého prístupu na vznášanie námietok voči zavedeným postupom
a dogmám štátnych ustanovizní. Vďaka Galileovi, Semmelweissovi,407 Needlemanovi408 a McBri-
deovi409 dnes vieme, že Zem nie je stredom vesmíru, že lekári si musia umývať ruky, aby zabránili
šíreniu nákaz, že olovo poškodzuje neurologický vývin detí a že thalidomid spôsobuje bábätkám
vrodené vady. A jedného pekného dňa budeme mať vďaka Dr. Wakefieldovi bezpečnejšie vakcíny a
lepšiu liečbu autizmu.

406 Ralph Nader je americký právnik a politický aktivista. Okrem iného sa venoval problematike práv spotrebiteľa, 
feminizmu, humanitarizmu, environmentalizmu, a demokratickej vlády. Nader kritizoval americkú zahraničnú 
politiku v posledných desaťročiach, ktorú považuje za korporativistickú, imperialistickú a v protiklade k základným
hodnotám demokracie a ľudských práv. Jeho aktivizmus hral významnú úlohu pri vytváraní mnohých vládnych ako
aj nevládnych organizácií. Viac o ňom tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nader

407 Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865) bol rakúsko-uhorským lekárom, ktorý objavil dôležitosť hygieny (hlavne 
umývania si rúk) v lekárskej starostlivosti. Viac o ňom tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis

408 Herbert Needleman je americký detský lekár, detský psychiater a výskumník, ktorý dokázal ničivý vplyv olova na
vývin mozgu a nervovej sústavy. Viac o ňom tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Needleman

409 William Griffith McBride je austrálskym gynekológom a pôrodníkom, ktorý ako prvý upozornil lekársku vedeckú
obec na ničivý vplyv thalidomidu (lieku na tehotenskú nevoľnosť) na vývin budúceho bábätka. Viac o ňom tu: 
https://en.wikipedia.org/wiki/William_McBride_%28doctor%29
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https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Needleman
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nader


Životopis

fotografia: Vibeke Dahl

Andrew Wakefield, MB, BS, FRCS, FRCPath je akademickým gastroenterológom. Doktorát
z medicíny získal v roku 1981 na Lekárskej fakulte pri Nemocnici sv. Márie (angl. St. Mary's Hos-
pital Medical School), ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity. Bol v rámci svojej rodiny jedným
z už tretieho pokolenia lekárov, čo študovali medicínu v tejto fakultnej nemocnici. Vydal sa na drá-
hu žalúdočno-črevného chirurga s obzvláštnym záujmom o zápalové ochorenia čriev. V roku 1985
získal titul člen Kráľovskej rady chirurgov (angl. Fellow of the Royal College of Surgeons = FRCS)
a v roku 1996 získal študijnú stáž od Wellcome Trustu, aby študoval transplantáciu tenkého čreva
v Toronte v Kanade. V roku 2001 získal titul člen Kráľovskej rady patológov (angl. Fellow of the
Royal College of Pathologists = FRCPath). Vydal vyše 130 pôvodných vedeckých článkov, kapitol
v knihách a vedeckých komentárov.

Kvôli snahe preskúmať možné súvislosti medzi očkovaním, zápalom čriev a neurologickým po-
škodením u detí prišiel Dr. Wakefield o svoje zamestnanie v londýnskej Slobodnej kráľovskej ne-
mocnici (angl. Royal Free Hospital), svoju vlasť, svoju kariéru a svoje lekárske oprávnenie.

Je ženatý s Carmel, lekárkou a moderátorkou v rozhlasovej stanici s klasickou hudbou. Má štyri
deti — Jamesa, Sama, Imogen a Corina — a čierneho psa-miešanca menom Bella.



Odkazy na ďalšie zdroje

Viac o očkovaní sa dočítate na stránkach:

• http://www.slobodaVockovani.sk — Sloboda v očkovaní Slovensko

• http://www.svobodaVockovani.cz — Svoboda v očkování Česko

• http://www.RizikaOckovania.sk — Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

• http://www.RoZaLIO.cz — Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování

• http://www.ockovanie.org — Očkovanie.org — informácie, riziká, výskum, legislatíva

• http://vakcina.szm.com — prehľad odkazov na rôzne materiály o očkovaní

• http://www.RizikaOckovani.cz — stránka autorky knihy „Varovné signály očkování“

• http://www.PoOckovani.cz — Společnost pacientů s následky po očkování

• http://NasledkyOckovani.ic.cz — Přehled nežádoucích účinků očkování

• http://www.LLP.cz — Liga lidských práv

• http://TruthBooks.BlogSpot.sk — na spodku stránky odkazy na knihy a videá o očkovaní

Podpora
Podporte, prosím, ďalšiu činnosť prekladateľa tejto knihy, ktorý ju preložil počas niekoľkých

mesiacov bez nároku na odmenu.

Účet v € na Slovensku:
• 520700-4200920643/8360 (mBank)

• IBAN: SK19 8360 5207 0042 0092 0643

• BIC/SWIFT: BREXSKBX

Účet v Kč v Česku:
• 2800070065/2010 (Fio banka)

• IBAN: CZ82 2010 0000 0028 0007 0065

• BIC/SWIFT: FIOBCZPP

PayPal: manof.nospam@seznam.cz

Poštová poukážka na adresu: Ing. Marián FILLO, Jaseňová 26, 01007 ŽILINA

http://www.sloboda  V  ockovani.sk/kontakt/#podpora
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