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PRATARMĖ IR PADĖKOS

„Praeities išmintis turėjo mus išmokyti, kaip neprotinga pradėti naudoti naują vakciną, nenustačius jos apsauginio potencialo ir poveikio
žmogui. Tereikia kartą sėkmingai panaudoti vakciną, ir taps neapsakomai sunku sužinoti tikrąją jos vertę."

Grehemas Vilsonas (Grabam Wilson),
Visuomenės sveikatos tarnybos direktorius, Anglija ir Velsas 1

Regis, niekas neabejoja, kad skiepyti vaikus yra naudinga. Skiepai išgelbėjo milijonus gyvybių ir yra vertinami kaip vienas didžiausių pasiekimų sveikatos apsaugos srityje, o gal net kaip pats reikšmingiausias šiuolaikinės medicinos laimėjimas.
Nepaisant akivaizdžios sėkmės, visąlaik, kiek egzistuoja vakcinos,
netyla diskusijos dėl jų teikiamos naudos bei keliamos rizikos. Devynioliktame amžiuje dėl privalomo skiepijimo nuo raupų kilo riaušės,
žmones sodino į kalėjimus. Kitame amžiuje tėvai ir netgi vyriausybės
nariai vengė skiepų nuo difterijos, nes paskiepytiems vaikams dėl tuo
metu prasidėjusio poliomielito protrūkio kilo didesnė paralyžiaus
grėsmė. Vėliau, XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, užvirė aršūs
nesutarimai dėl kokliušo vakcinos, dėl jų gerokai krito skiepijimo rodikliai. Iki šių dienų tebevyksta kandūs debatai dėl tymų, epideminio

parotito (kiaulytės) bei raudonukės vakcinos (MMR), ir panašu, jog
per artimiausią dešimtmetį sutarti nepavyks.
Kyla klausimas - jei vakcinos yra toks geras dalykas, kodėl jos kritikuojamos? Bemaž akivaizdu, jog politikai nėra įsitikinę skiepų veiksmingumu, tačiau sunku įsivaizduoti, kad jie bandytų klaidinti visuomenę tokiu opiu klausimu kaip vaikų sveikata. Kita vertus, gydytojai,
kone didžiausią pasitikėjimą pelniusi žmonių grupė, ištikimai remia
vakcinaciją.
Tačiau pasigilinus paaiškėja, kad ir gydytojų parama nėra besąlyginė. Nors kai kurie medikai ne sykį bandė užginčyti šią išvadą, tyrinėti
vakcinas pradėjau be jokio išankstinio nusistatymo. Tiesiog buvau
šeimos gydytojas, kuriam, kaip įprasta, teko paskiepyti daugybę vaikų, ir troškau išsiaiškinti, ar apie vakcinaciją man pasakojo vien tiesą.
Si knyga - septynerius metus trukusio darbo rezultatas. Stengiausi rašyti taip, kad knyga būtų prieinama kuo platesniam skaitytojų ratui, o
joje pateikta informacija suprantama ne vien medicinos specialistams.
Kaip įmanydamas vengiau medicininių terminų, pirmenybę teikiau
bendrinei kalbai.
Atsiprašau skaitytojų, kuriuos erzins tekste pateikiamos nuorodos,
tačiau jos pravers tiems, kurie pageidaus išsamiau patyrinėti knygoje
pateiktus klausimus ar paprasčiausiai norės patikrinti mano darbo
tikslumą.
Dera pabrėžti, jog knygoje pateikiau savo asmenines išvadas bei
patarimus, kartais prieštaraujančius oficialiai nuomonei ir rekomendacijoms.
Visus su vakcinacija susijusius klausimus tėvai turėtų aptarti su
medicinos specialistu.
Dėkoju savo šeimai - Šarlotei, Semui ir Rebekai - už tai, kad taikstėsi su manimi tūkstančius valandų, praleistų prie šios knygos. Dėko-

ju visiems, kurie mane parėmė ir skatino tyrinėti bei rašyti. Taip pat
dėkoju tiems, kurie atsakinėjo į klausimus, tarp jų buvo pasisakiusių
itin drąsiai. Ypač dėkoju savo agentei Dorinai Montgomeri (Doreen
Montgomery) ir leidėjui Martinui Rynja (Martin Rynja) - jiedu tikėjo
šiuo sumanymu ir drauge su manimi sunkiai dirbo stengdamiesi, kad
knyga pasiektų plačiąją auditoriją.
2007 metų liepa
Dėkoju Abigailei Paskins (Abigail Paskins) už pagalbą koreguojant
antrąjį knygos leidimą.
2009 metų birželis

ĮŽANGA

1983 metais man gimė sūnus. Tuo metu dirbau ligoninėje jaunesniuoju gydytoju ir, be abejo, šiek tiek nerimavau dėl skiepų nuo kokliušo,
mat aštuntajame dešimtmetyje apie juos sklido daug neigiamų atsiliepimų. Pasitariau su pediatru, dirbusiu vakciną tyrusiame komitete.
Jis man įrodė - nors skiepai išties kelia labai menkutę, tačiau realią
grėsmę smegenims, tikimybė, jog mano sūnelis patirs smegenų pažeidimą susirgęs kokliušu, yra kur kas didesnė. Nors jaučiausi atsidūręs
tarp dviejų ugnių, visgi truputį apsiraminau ir leidau paskiepyti sūnų.
Kaip ir visi tėvai, savo vaikui linkėjau tik geriausio.
Vėliau, 2000 metų pavasarį, manęs paprašė parašyti straipsnį apie
MMR vakciną Sunday laikraščiui. Iš pradžių sureagavau maždaug
taip: „Kuriems galams? Ką apie ją rašyti? Sia vakcina skiepijau savo
vaikus, ja skiepiju pacientus kiekvieną savaitę." Su šiais skiepais neturėjau jokių rimtesnių problemų. Žinojau, jog retsykiais gali pasitaikyti
šalutinių poveikių, tačiau bemaž neabejojau, kad vakcinos nauda gerokai viršija galimą riziką. Neturėjau priežasčių abejoti Sveikatos apsaugos departamento teikiama informacija ir sėdau rašyti straipsnio
be jokio išankstinio nusistatymo.
Tačiau, stengdamasis būti sąžiningu rašytoju, aš patyrinėjau MMR
vakciną - skaičiau mokslinę literatūrą, kalbėjausi su gydytojais, skiepytų vaikų tėvais bei kitais žmonėmis. Kuo giliau kapsčiausi, tuo la-

biau nerimavau. Nors prielaidos, jog MMR vakcina gali būti susijusi
su autizmu, manęs neišgąsdino, visgi jaučiau, kad čia kažkas slypi. Tęsiau darbą, vildamasis rasti patvirtinimą, jog vakcina yra saugi. Deja,
netrukus išsiaiškinau, kad informacija apie vakcinos saugumą neturi
jokio faktinio pagrindo. Vienas tarptautinis vakcinos ekspertas MMR
saugumo įrodymus apskritai apibūdino kaip visišką nesąmonę.
Taigi, nepaisant viešai deklaruojamo saugumo, vakcina buvo probleminė - šis faktas privertė mane sunerimti ir paskatino pakeisti
savo, kaip šeimos gydytojo, įpročius. Visiems tėvams ėmiau siūlyti
rinktis, kaip skiepyti vaikus - MMR ar trimis skirtingomis vakcinomis. Mano manymu, buvo pakankamai priežasčių manyti, jog atskiros
vakcinos (bent jau kai kuriems vaikams) gali būti saugesnės už MMR.
Jei būtų buvusi mano valia, tėvams būčiau rekomendavęs vien atskiras
vakcinas, tačiau visgi siūliau jiems rinktis - priešingu atveju galėjau
užsitraukti Sveikatos apsaugos departamento rūstybę.
Atidžiau panagrinėjau Sveikatos apsaugos departamento argumentus prieš atskiras vakcinas ir supratau, kad jie, švelniai tariant, nevykę. Ko gero, buvau vienintelis gydytojas šalyje, siūlantis tėvams pasirinkti ir tokiu būdu prieštaraujantis vyriausybės rekomendacijoms*.
Kitaip elgtis negalėjau, nes jaučiausi įsipareigojęs savo pacientams ne vyriausybei. Man atrodė, jog atskiros vakcinos yra visiškai saugi ir
veiksminga alternatyva - nors ir mažumėlę brangesnė. Įsitikinęs, kad
MMR saugumas abejotinas, pagrįstai maniau, jog galutinį sprendimą
turėtų priimti patys tėvai. Buvo ir kitų gydytojų, pritariančių mano
nuomonei, bet didžiuma nedrįso pasisakyti viešai. Šioje knygoje panagrinėsiu jų elgesio priežastis.
Susiklosčiusi padėtis privertė mane susimąstyti apie tai, jog problema dėl MMR gali būti ne atskiras atvejis, o veikiau kur kas didesnės
* Nekalbu apie pacientus, galinčius lankytis privačiose klinikose, kur siūlomos atskiros vakcinos.

problemos simptomas. Nusprendžiau kritiškiau pažvelgti į kitus skiepus bei vakcinų istorijas. Ar jos išties kada nors buvo vienintelis teisingas sprendimas? Kuo daugiau aiškinausi, tuo nepatogiau jaučiausi.
Tyrinėdamas atskleidžiau faktus, kurie dažnai nesutapdavo, o kartais
net prieštaraudavo pripažintai nuomonei, kuri man buvo peršama
medicinos mokykloje. Sis požiūris, kaip neginčijamas bei teisingas,
pateikiamas ir visuomenei.
Pavyzdžiui, tūkstantmečių sandūroje Jungtinėse Valstijose kilo
nesutarimų dėl vakcinose naudojamo gyvsidabrio. Gyvsidabris - itin
toksiškas nuodas, kuris daugiau nei pusę amžiaus buvo vartojamas
vaikams skirtose vakcinose. Tai labai pavojinga medžiaga, negana to,
naudoti ją vakcinose tiesiog nebuvo prasmės. Visąlaik manyta, kad tai
saugu, nes gyvsidabrio kiekis skiepuose labai mažas. Deja, Didžiojoje
Britanijoje šito niekas netikrino. Buvo nustatyta, kad Jungtinėse Valstijose vaikai gaudavo potencialiai pavojingus kiekius. Susimąsčiau, ar
taip galėjo nutikti ir Jungtinėje Karalystėje. Kadangi jokių duomenų
nebuvo, pats atlikau atitinkamus skaičiavimus. Tiesiog apstulbau išsiaiškinęs, kad Jungtinėje Karalystėje vaikai gaudavo tokius gyvsidabrio
kiekius, kurie daugiau nei 100 kartų viršija saugumo ribas, o tai galėjo
sukelti autizmą, hiperaktyvumą bei kalbos sutrikimus.
Po šio nemalonaus atradimo 2002 metais lioviausi skyręs vaikams
bet kokias injekcijas, kurių sudėtyje buvo gyvsidabrio. Parašiau laišką
svarbiausiam medicinos žurnalui ir kalbėjau per nacionalinę televiziją
bei radiją, ragindamas pašalinti gyvsidabrį iš vaikams skiriamų vakcinų. Tačiau prabėgo daugiau nei dveji metai, kol Jungtinėje Karalystėje
galiausiai buvo priimtas sprendimas pašalinti šią medžiagą iš vaikams
skirtų planinių vakcinų. Tai nutiko 2004 metų spalį. Vakcinas be gyvsidabrio buvo galima skirti ir iki 2004-ųjų, bet aš nepažinojau gydytojų, kurie būtų siūlę jas, o ne rekomenduojamas. Net patikrinau, ar
Sveikatos apsaugos departamentas patenkintas, jog skiriu vakcinas be
gyvsidabrio. Nenorėjau jų erzinti, bet nemačiau prasmės siūlyti tė-

vams rinktis - kas rinktųsi vakciną su nereikalingu toksišku metalu,
kai yra kita - tokia pat efektyvi, tik be gyvsidabrio? Visi šie sprendimai buvo pagrįsti mano, kaip gydytojo, pareiga elgtis taip, kaip geriausia mano pacientams.
Atvirai šnekant, gyvsidabrio įtraukimas į vakciną galėjo būti klaida (nors sunku patikėti, kad tokia klaida įstengė likti nepastebėta
daugiau nei pusę amžiaus). Šiaip ar taip, klaida buvo didžiulė. Užuot
išnagrinėję, kodėl taip nutiko ir kaip panašių klaidų išvengti ateityje, vyriausybės, vaistų gamintojai bei dauguma gydytojų tesistengė
dangstyti problemą. Pastaraisiais metais visame Vakarų pasaulyje
vakcinas su gyvsidabriu pakeitė vakcinos be šios nuodingos medžiagos, tačiau mums teigiama, jog taip nutiko anaiptol ne saugumo sumetimais, o perdėm atsitiktinai. Deja, gyvsidabrio tebėra kai kuriose
vaikams skiriamose vakcinose nuo gripo.
Po to atidžiau patyrinėjau poliomielito vakciną. Jungtinėje Karalystėje daugelį metų buvo vartojama geriamoji poliomielito vakcina - lašai, kuriuose yra gyvų poliomielito virusų. Mane, kaip ir kitus
šeimos gydytojus, Sveikatos apsaugos departamento pareigūnai informavo: egzistuoja rizika (tegul ir labai menka), jog geriamoji vakcina
gali sukelti poliomielitą bei paralyžių. Vis dėlto mums buvo aiškiai
pasakyta, kad ši vakcina yra daug veiksmingesnė už saugią švirkščiamą
vakciną, kuri poliomielito sukelti negali. Ruošdamas šią knygą patyrinėjau skaičius ir sužinojau, kad per pastaruosius 20 metų nuo geriamosios poliomielito vakcinos paralyžius ištiko daugiau žmonių nei
nuo pačios ligos. Negana to, įrodymai prieštaravo vyriausybės teiginiui, jog geriamoji poliomielito vakcina, nors ir gerokai pigesnė, buvo
kur kas efektyvesnė.
Jaučiausi šiurkščiai suklaidintas, ir mano pasitikėjimas Sveikatos
apsaugos departamento pareigūnų kalbomis rimtai susvyravo. Pasitaikė daugiau atvejų, kai vaikams buvo skiriama pavojingesnė vakcina,
o ne saugi alternatyva. Vietoje šalies mastu rekomenduojamos vak-

cinos pradėjau siūlyti vaikams saugesnę, bet brangesnę švirkščiamą
poliomielito vakciną.
Vėliau patyrinėsiu, kas dar mums - tiek pacientams, tiek gydytojams - nėra sakoma. Mane itin neramina tas faktas, jog informacija
apie mūsų sveikatą priklauso nuo asmeninių interesų ir nėra laisvai
prieinama. Regis, vyriausybės patarėjus labiau domina sveikų gyventojų statistika ir finansinės sąnaudos nei atskirų individų saugumas.
Vienas vakcinų ekspertas man pareiškė: „Vyriausybė nepakęs jokių
užuominų apie vakcinų saugumo stoką. Jie net nekalbės apie tai.
Manau, kad jie laikosi slopinimo politikos bet kokių diskusijų apie
saugumą atžvilgiu." Neramina ir tai, jog painiava dėl vakcinų keliama
pasipelnymo tikslais. Vakcinos tampa dideliu verslu.
Tai sustiprino mano ryžtą parašyti šią knygą - kitaip tariant, pateikti tėvams sąžiningą bei nešališką informaciją, kad jie patys galėtų
viską apsvarstyti bei priimti sprendimus. Šiuo metu tokios informacijos nėra arba ji nepatikima. Tyrinėdamas vakcinas, konsultavausi su
tūkstančiais tėvų, kurie troško ramiai bei racionaliai padiskutuoti apie
imunizacijos privalumus ir trūkumus. Išklausiau daugybės tėvų pasakojimus apie tai, kaip arogantiškai su jais elgėsi, kaip baugino, speitė
į kampą, stūmė į padėtį be išeities ir pasirinkimo teisės. Jų klausimus
atmesdavo - mat tie būdavo neparankūs, varginantys ir nepageidaujami. Tėvai, o drauge su jais ir gydytojai (tyrinėtojai), kurie abejoja tam
tikros vakcinos saugumu bei verte, yra kaltinami, neva kelia pavojų
vaikų gyvybėms, ir nurašomi kaip bambekliai ar ramybės drumstėjai.
Ievai, po ilgų svarstymų nutarę neskiepyti vaiko tam tikra vakcina ar
vietoje MMR pasirinkę atskirus skiepus, verčiami pasijusti socialiai
atstumtais ar net kaltinami nederamu elgesiu su savo vaikais.
Supratau, jog tėvai, norintys gauti patikimos informacijos apie
skiepijimą, paprasčiausiai nežino kur kreiptis. Jie nepasitiki nei vyriausybės pateikiama informacija, nei internetinėmis radikalios kovos
prieš vakcinaciją svetainėmis. Be to, tėvai nebetiki bauginančiomis

laikraštinėmis istorijomis, kurių tikslas - parduoti kuo daugiau laikraščių, užuot atsakingai informavus skaitytoją.
Tikėdamiesi nešališkos informacijos, daugelis kreipiasi į savo gydytojus. Deja, šiuo klausimu medikai dažniausiai nuvilia savo pacientus,
mat yra priversti laikytis bendros politikos kurso. 2003 metais Sveikatos apsaugos departamento atlikta apklausa parodė, jog ketvirtadalis
šeimos gydytojų ir dar didesnė dalis medicinos slaugytojų mano, kad
kūdikiams skiriama pernelyg daug skiepų - o dabar jų skiriama dar
daugiau.1 Vis dėlto dauguma gydytojų nenori arba negali pradėti diskusijų apie vaikystės skiepus.
Informuotas sutikimas - visų medicininių sprendimų raktas.
Stengdamiesi apsispręsti dėl savo vaiko skiepijimo, tėvai turi teisę į
atvirą bei sąžiningą diskusiją. Deja, tokios diskusijos pernelyg dažnai
atsisakoma, ir vakcinacijos klausimu mes esame klaidinami. Todėl ketinu rašyti ir apie vakcinų istoriją, kuri padės geriau suprasti šiuolaikines vakcinas, ir apie dalinę tiesą bei išsisukinėjimus, kuriuos girdime
šiandien. Šioje knygoje stengsiuosi atskleisti ir išaiškinti šiuos nesusipratimus.

1
AUTIZMAS IR VAKCINACIJA
AUTIZMAS, A L E R G I J A IR
A U T O I M U N I N Ė S LIGOS

Išleidus pirmąjį šios knygos tiražą, Jungtinėse Valstijose buvo priimtas
istorinis teismo sprendimas, visiems laikams pakeitęs diskusijas apie
vakcinų ir autizmo sąsajas. Hana Poling (Hannah Poling) yra Džono
Polingo (John S Poling), gydytojo iš Džordžijos, ir jo žmonos Terės
dukra. Abu tėvai pritarė vakcinacijai; dirbdamas neurologu, Polingas
buvo susidūręs su kai kurių ligų, nuo kurių galima apsisaugoti skiepais,
komplikacijomis. Hana gimė sveika ir vystėsi normaliai. 2000 metų
liepos 19 dieną mergaitė, tuo metu 19 mėnesių amžiaus kūdikis, buvo
paskiepyta devyniomis vakcinomis, sušvirkščiant penkias injekcijas.
Per kitas 48 valandas Hanai pakilo temperatūra, ji tapo irzli ir nepaliaujamai verkė. Mergaitė liovėsi vaikščioti ir tik rėpliojo laiptais
aukštyn bei žemyn. Per kitus 3 mėnesius Hanai išsivystė klasikiniai
autizmo simptomai: ji vengė akių kontakto su savo tėvais ir nustojo

kalbėti. Po 4 mėnesių nuo vakcinacijos mergaitei buvo oficialiai diagnozuotas autizmas.1
Hanos Poling istorija Jungtinėse Valstijose sukėlė didžiulį susidomėjimą ir diskusijas. Didelei visų nuostabai, Jungtinėje Karalystėje viešpatavo tyla, nebuvo jokio oficialaus šio atvejo komentaro, ir
dauguma specialistų ignoravo nutartį, jog Hanos autizmo priežastimi
tapo vakcina. Antrasis knygos tiražas išleidžiamas dar tinkamesnių
metu, nes tėvai turi teisę žinoti faktus, padėsiančius priimti pagrįstus
sprendimus dėl vaikų skiepijimo.
Tokių istorijų nėra daug, bet ši toli gražu ne vienintelė; kitiems
vaikams po vakcinacijos atsirado panašių problemų. Hanos atvejis
ypatingas tuo, jog 2007 metų lapkričio mėnesį JAV sveikatos apsaugos departamento gydytojai pripažino, kad mergaitės autizmą sukėlė vakcinos. Iki tol visi vyriausybinių institucijų atstovai nuo JAV iki
Jungtinės Karalystės tvirtino, kad skiepai autizmo nesukelia. Hanos
atvejo pripažinimas - nepaprastai svarbi permaina.
Tolesni tyrimai atskleidė, kad Hana turėjo vystymosi sutrikimą,
vadinamąją mitochondrijų disfunkciją (MD). Mitochondrijos - daugelio ląstelių viduje esančios „jėgainės", kurios pagamina didžiąją dalį
kūno energijos. Jos būtinos normaliam organizmo funkcionavimui,
o šis ypač svarbus toms kūno dalims, kurioms reikia daug energijos pavyzdžiui, smegenims ar raumenims. Vyriausybinių institucijų gydytojai įtarė, jog vakcinos paaštrino Hanos MD ir paskatino autizmo
vystymąsi. Už vakcinavimą atsakingi gydytojai siekė ryžtingai užkirsti
kelią kitai panikos dėl skiepų bangai (Hanos istorija Jungtinėse Valstijose buvo plačiai paviešinta ir sulaukė didelio susidomėjimo), tad suskubo įrodinėti, jog Hanos atvejis išskirtinis, nes mergaitės būklė itin
reta, o normalių (neturinčių MD) vaikų tėvams nederėtų baimintis,
kad jų vaikams po kelių vakcinų gali išsivystyti autizmas. Vėlesni tyrimai įrodė, kad šis patikinimas buvo nepagrįstas.

Žinoma, MD buvo laikoma reta liga. Tačiau neseniai Jungtinėje
Karalystėje atlikti tyrimai parodė, kad 0,54 % (daugiau nei 1 iš 200)
vaikų gimsta su mitochondrijų sutrikimais (patogeninėmis mitochondrijų DNR mutacijomis), kurios gali sukelti tam tikrą mitochondrijų disfunkcijos laipsnį ar tiesiog ligą.2 Tolesni tyrimai atskleidė, jog
kur kas labiau tikėtina, kad MD turi autizmu sergantys vaikai, bet,
pasak gautų duomenų, šis sutrikimas būdingas daugiau nei 4 % (1 iš
25) autizmu sergančių vaikų.3 Tyrėjai mano, kad MD gali būti kai
kurių vaikų autizmo priežastimi.4 Didžiuma autistų su mitochondrijų
disfunkcija dažniau už kitus autizmu sergančius vaikus turi ir kitokių
sveikatos sutrikimų - pavyzdžiui, skrandžio ar žarnyno problemų,
juos dažniau kamuoja nuovargis. Be to, jie linkę greičiau regresuoti
bei prarasti turėtus įgūdžius. Tokios pat problemos kamuoja ir vaikus,
kuriems autizmas ėmė vystytis po vakcinacijos.5
Taigi, dabar žinome, kad MD nėra toks jau retas reiškinys: Jungtinėje Karalystėje kasmet gimsta per 3000 vaikų su mitochondrijų veiklos sutrikimais, ir kai kuriems tų vaikų po vakcinacijos gali kilti autistinės regresijos pavojus. Problema ta, kad nėra jokio paprasto MD
patikros metodo, jokio būdo sužinoti, ar vaikui gresia toks pavojus.
Prisiminkite, Hana Poling pusantrų metų vystėsi visiškai normaliai,
kol sulaukusi 19 mėnesių buvo paskiepyta.
Gydytojas Polingas pareikalavo pradėti vakcinacijos kalendoriaus
reformą ir paragino visuomenės sveikatos priežiūros specialistus „atkreipti dėmesį į užrašą ant sienos" (keverzotą jo devynmetės dukters).
Deja, istorija parodė, jog dauguma yra linkę žiūrėti kita kryptimi.
Hanos autizmą galėjo sukelti daugelis veiksnių. Gal sutrikimą sąlygojo gyvsidabris (jo buvo trijose iš Hanai skirtų vakcinų), gal keturios
gyvos vakcinos - įskaitant MMR, gal bendras kiekis - 9 vakcinos išsyk, o gal tiesiog visų šių faktorių derinys.
Autizmas (bent jau kai kuriems vaikams) yra autoimuninis sutri6 7

kimas, liga, kai imuninė kūno sistema atakuoja savo pačios ląsteles. '

Autizmas - vienas iš kelių su skiepais siejamų imuninės sistemos sutrikimų. Salia jo dera paminėti ir diabetą bei astmą.
Vakcinos skirtos stimuliuoti imuninę sistemą. Taip jos veikia.
Tad mintis, jog vakcinos gali sąlygoti su imunine sistema susijusius
negalavimus, nėra nei keista, nei stebėtina. Dar daugiau, plačiai pripažįstama, kad kai kuriems žmonėms skiepai sukelia autoimuninius
sutrikimus; diskutuojama ir svarstoma, kaip dažnai - ar retai - taip
nutinka. Per pastaruosius dvidešimt metų gerokai padaugėjo imuninės sistemos sutrikimų turinčių vaikų. Turiu omeny tokias alergines
ligas kaip astma ir egzema, taip pat kitus imuninius sutrikimus, iš kurių dažniausiai pasitaikantis yra diabetas. Neretai vienam asmeniui
pasireiškia keli imuniniai sutrikimai, susirgimų dažnai pasitaiko toje
pačioje šeimoje. Pavyzdžiui, autizmu sergančio vaiko šeimos nariai
dažniau kenčia nuo astmos, alergijų bei kitų autoimuninių sutrikimų.8
Pasaulyje sparčiai plinta astma bei egzema, ypač tarp jaunesnių vaikų. 9
Be to, beveik visose pasaulio šalyse, įskaitant ir Jungtinę Karalystę10,
nuolatos daugėja diabetu sergančių žmonių. Sparčiausiai auganti sergančiųjų amžiaus grupė - vaikai, ypač iki penkerių metų amžiaus.11

KODĖL TAIP NUTINKA?
Populiariausia pastarųjų metų teorija teigia, kad vaikystėje persirgtos
infekcinės ligos vėliau užkerta kelią tokioms ligoms kaip astma ir egzema. Si teorija grindžiama tuo, jog, paprastai tariant, labai ankstyvame amžiuje imuninė sistema gali vystytis dviem skirtingais būdais.
Pirmuoju atveju (I tipas) organizmo reakciją stimuliuoja sąveika su
skirtingomis infekcijomis, ir jis kovoja itin efektyviai. Antruoju atveju
(II tipas) organizmas dažniausiai reaguoja, sukeldamas alergijas bei
imuninius sutrikimus. Kūdikiai gimsta su II tipo, alergine, imunine
sistema, bet po kontakto su įvairiomis infekcijomis ši pasikeičia į pranašesnę I tipo sistemą.

12

Iš tiesų teorija dar sudėtingesnė, nes panašu, kad vienos infekcijos
imuninę sistemą stimuliuoja efektyviau nei kitos. Šiaip ar taip, tam
tikros aplinkybės vaikystėje padeda išvengti alerginių ligų - arba,
atvirkščiai, jas skatina.
Yra keli veiksniai, dėl kurių alergija ar astma gali pasireikšti rečiau.
Galimas daiktas, vaikas šių negalavimų išvengs, jei:
- šeimoje yra vyresnių brolių ar seserų, ar jei anksti
pradėjo lankyti darželį (abiem atvejais padidėja
kontakto su infekcijomis tikimybė);
- namuose yra naminių gyvūnų;
- vaikystėje persirgo tymais;
- sirgo žarnyno infekcija;
- dažnai serga peršalimo ligomis 13 ;
- pakartotinai užsikrėtė žarnyno infekcija 14 ;
- sirgo vėjaraupiais (galbūt).
Žinoma, yra ir veiksnių, dėl kurių alergija bei astma gali pasireikšti
dažniau. Pavyzdžiui:
- gyvenant mažoje šeimoje;
- laikantis pernelyg higieniškų sąlygų;
- labai ankstyvame amžiuje pradėjus vartoti
antibiotikus. 15

VAKCINACIJOS VAIDMUO
Viena problemų yra ta, kad dalis vakcinų imuninę sistemą stimuliuoja
alergijos (II tipo reakcijos) link - ir tiesiogiai, ir per tokius priedus
kaip aliuminis.16 Svarbu išsiaiškinti, ar tai gali peraugti j tikrą ligą.
Ieškant galimų sąsajų tarp vakcinacijos ir alerginių ligų, buvo atlikta daug tyrimų ir, deja, padaryta daug skirtingų išvadų.

Nestinga įrodymų, kad vakcinacija apskritai padidina astmos bei
egzemos riziką, nors dažniausiai sunku atpažinti specifinius atskirų
17 18 19,20

vakcinų poveikius. ' '

Netgi užsiminta, kad Jungtinėse Valstijose

pusei astma sergančių vaikų ligą sukėlė KDS vakcina.
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Hib (vaikų

meningito sukėlėjo) ir hepatito B vakcinos buvo siejamos su atitinkamai 18 % ir 20 % padidėjusia astmos rizika.22 MMR vakcina buvo
siejama su padidėjusia egzemos rizika.23
Vienos didelės apžvalgos autoriai išreiškė susirūpinimą, kad, „galimas daiktas, vakcinos neprisideda prie optimalaus imuninės sistemos
stimuliavimo kūdikystėje". Kitaip tariant, gali būti, kad jos daro neigiamą poveikį kūdikio imuninės sistemos vystymuisi. Nepaisant šio
susirūpinimo, apžvalgoje daroma išvada, jog vakcinos nesukelia alerginės ligos. Si išvada sukritikuota remiantis tuo, kad, siekiant pateisinti vakcinas, buvo atlikta nepakankamai tyrimų. 2 4 ' 2 5 ' 2 6
Ilgalaikio tyrimo metu buvo stebima per 8000 vaikų iš Tasmanijos,
gimusių 1961 metais. Tuo metu siūlytos vakcinos tik nuo difterijos,
stabligės, kokliušo, poliomielito bei raupų. Tyrimas parodė, kad visos
vakcinos, išskyrus raupų, turėjo įtakos septynmečių susirgimams egzema bei alergijai maistui. Susirgimų skaičius išaugo 50 %! Nepaisant
šio didelio ir reikšmingo šuolio, autoriai padarė tradicinę išvadą, esą
„baimė, jog vaikui gali pasireikšti atopinė liga (grupė susirgimų, įskaitant egzemą ir astmą), neturėtų atgrasyti tėvų nuo vaikų imunizacijos,
27

ypač jei riziką palygintume su gaunama nauda" .

SKIRTINGI TO PATIES T Y R I M O
INTERPRETAVIMO BŪDAI
Dauguma žmonių tiki, jog moksliniai tyrimai gali pateikti aiškius ir
nedviprasmiškus atsakymus. Deja, medicininių tyrimų atveju dažniausiai nutinka kitaip. Tyrinėti ligas ir žmones nepaprastai sunku.

Nors mokslininkai stengiasi atsižvelgti j galimus netikėtumus, visuose tyrimuose neišvengiamai pasitaiko trūkumų.
Mokslinių tyrimų interpretavimo problemą akivaizdžiai iliustruoja 2004 metais paskelbtas mokslinis darbas. Tyrėjai tikrino nuo
1988 iki 1999 metų Vakarų Midlande gyvenusių vaikų ligų istorijas.
Medicininiuose įrašuose ieškota informacijos apie skiepus, astmą ir
egzemą. Išsiaiškinta, kad vaikai, kurie kūdikystėje buvo paskiepyti triguba KDS vakcina, 14 kartų dažniau sirgo astma ir 9 kartus - egzema
nei vaikai, kurie nebuvo paskiepyti šia vakcina. MMR vakcina skiepytiems vaikams astma pasireiškė 3 kartus dažniau, o egzema - 4 kartus dažniau nei vaikams, kurie nebuvo paskiepyti. Iš pirmo žvilgsnio
skaičiai atrodo įspūdingi. Deja, jie nesutrukdė mokslininkams daryti išvados: „Mūsų duomenys rodo, kad šiuo metu rekomenduojama
įprastinė vakcinacija nėra astmos ar egzemos rizikos veiksnys."
Kaipgi tyrinėtojai padarė tokią išvadą, prieštaraujančią jų pačių
gautiems rezultatams? Ogi žiūrėdami, kaip dažnai vaikai lankėsi pas
savo šeimos gydytoją. Didesnė rizika susirgti astma ir egzema grėsė
vaikams, kurie pas šeimos gydytoją per šešetą paskutiniųjų mėnesių
apsilankė mažiau nei keturis kartus (kas nėra itin neįprasta). Tyrimo
autoriai įtikinėjo, esą mažiau tikėtina, kad šie vaikai bus paskiepyti,
taip pat mažiau tikėtina, kad šeimos gydytojas jiems diagnozuos astmą ar egzemą. Gal ir tiesa, bet lygiai taip pat gali nutikti, jog vaikai,
kurie rečiau lankosi pas gydytojus ir mažiau rizikuoja susirgti astma ir
egzema, gali jautriau reaguoti į skiepus. Šiaip ar taip, tie vaikai, kurie
per šešetą paskutiniųjų mėnesių pas savo šeimos gydytoją lankėsi nuo
keturių iki šešių kartų - regis, pakankamai dažnai, kad būtų diagnozuota astma ar egzema, - keturis kartus dažniau susirgdavo astma, jei
būdavo paskiepyti KDS vakcina.
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Be abejo, šis vienas tyrimas nieko neįrodo ir negali įrodyti. Neįprasta štai kas: nepaisant gautų duomenų, kad skiepyti kūdikiai astma
suserga dažniau nei neskiepyti, autoriai daro išvadą, jog vakcinacija

nėra astmos rizikos faktorius. Lygiai taip pat, o gal net dar įtikinamiau
skambėtų paaiškinimas, jog kai kuriems vaikams vakcinacija padidina
pavojų susirgti astma.
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Australijoje atliktas kitas tyrimas atskleidė, kad „pilna imunizacija
(MMR, OPV ir KDS) ar skiepijimas nuo gripo yra susiję su žymiai
padidėjusia astmos rizika". Visomis vakcinomis paskiepytų vaikų susirgimo tikimybė buvo 52 % didesnė nei tų, kurie apskritai niekada
nebuvo skiepyti. Tačiau paskutinis tyrimo aprašymo sakinys skamba
taip: „Visgi galime daryti išvadą, jog labai menkai tikėtina, kad vakcinacija ankstyvoje vaikystėje žymiai padidina vaikų atopijos (alerginių
ligų grupė, įskaitant egzemą) ar astmos riziką."30
Išties nedažnai tenka skaityti mokslinius straipsnius, kurių autoriai daro panašias išvadas. Geriausiu atveju jos yra abejotinos, o blogiausiu - prieštaraujančios pačių tyrinėtojų duomenims.

IMUNIZACIJOS ATIDĖJIMAS
Kol ryšys tarp vakcinų ir imuninių susirgimų tebėra neįrodytas (nors
ir tikėtinas), atrodo, jog kūdikio vakcinacijos atidėjimas - ne atsisakymas - gali sumažinti alerginių ligų riziką. Vieninteliai du šiai temai
skirti moksliniai darbai atskleidė, kad atidedant vakcinaciją gerokai
sumažėja alerginių ligų rizika. Pirmasis tyrimas parodė, jog pradinę
vakcinaciją atidėjus iki 5 mėnesių amžiaus, astmos išsivystymo tikimybė sumažėja daugiau nei perpus (57 %). Antrasis išsiaiškino, jog
pirminį skiepų kursą atidėjus iki 12 mėnesių amžiaus ar skiepijimą
MMR vakcina nukėlus iki 2 metų amžiaus, šienligės pasireiškimo tikimybė sumažėja kone pusiau (40 %). 31 ' 32 Sis tyrimas rodo, kad skiepijimo laikas gali būti svarbesnis už patį vaiko paskiepijimo faktą. Tačiau egzistuoja ir neigiama vakcinacijos delsimo pusė - daugelis ligų
ankstyvame amžiuje gali būti kur kas pavojingesnės, tad tėvai turėtų
atsakingai įvertinti potencialią skiepų riziką bei naudą.

DIABETAS IR KITI AUTOIMUNINIAI SUTRIKIMAI
Daugumos vakcinacijos ir diabeto tyrimų išvadose teigiama, kad vakcinacija vaikystėje nepadidina rizikos susirgti diabetu.

33,34,35

Tačiau

tyrimai nebuvo išsamūs, ir viena įtakinga grupė manė, jog atlikti bandymai netinkamai „nušvietė galimas sąsajas tarp IDDM (diabeto)
pradžios ir vakcinacijos" 36 . Visgi kiti tyrinėtojai aptiko ryšį tarp skiepų ir diabeto - ypač tuo atveju, kai vaikas auga šeimoje, kurios nariai
serga diabetu. 37,38 Diabeto ir vakcinų tyrimai apskritai buvo skurdoki,
0 kai kuriuos nedidelius mokslinius tiriamuosius darbus galima interpretuoti labai įvairiai.
Guillain-Barre sindromas (GBS) siejamas su didžiuma vaikystės
skiepų, ir dažniausiai pripažįstama, kad difterijos, stabligės, poliomielito bei tymų vakcinos gali sukelti nedidelę GBS riziką.39
Išsėtinė sklerozė (IS), rimta ir nenumaldomai progresuojanti neįgalumo būsena, buvo įtikinamai susieta su hepatito B vakcina, bent
jau suaugusiųjų atveju. 40 Nors nebuvo rastas joks įtikinamas ryšys vaikų atveju - iš dalies dėl to, kad IS vaikystėje pasitaiko itin retai - su
vaikystėje gautomis vakcinomis buvo siejamas optinis neuritas (regimojo nervo uždegimas, sukeliantis aklumą), dažniausiai pasitaikantis
pirmasis IS požymis. Daugumai optiniu neuritu sirgusių vaikų pradėjo vystytis ir išsėtinė sklerozė.41
Idiopatinė trombocitopeninė purpura (ITP) yra reta autoimuninė kraujo liga. Ji gali būti pavojinga, nors dauguma vaikų visiškai
pasveiksta per šešis mėnesius. Plačiai pripažįstama (to neneigia net
Sveikatos apsaugos departamentas), jog ITP sukelia MMR vakcina.
1 )iskutuojama tik dėl to, ar dažnai taip nutinka, manoma, jog liga pasireiškia vienam iš maždaug 25 000 paskiepytųjų. 4 2 , 4 3
Panašu, jog ryšys tarp vakcinų ir imuninių sutrikimų tebėra ginčytinas bei dar kurį laiką liks nepatvirtintas. Nors dauguma vaikų nepatiria jokio imunizacijos poveikio, pakanka įrodymų, jog kai kuriems

vakcinos sukelia tokias alergines ligas kaip astma. Lygiai taip pat daugumai vaikų skiepai nesukels jokių autoimuninių sutrikimų, tačiau jie
paveiks silpnesnius, labiau pažeidžiamus vaikus - tokius kaip Hana
Poling. Labai svarbi užduotis - aptikti tokius vaikus, kad galima būtų
juos apsaugoti, pavyzdžiui, pasiūlyti mažiau vakcinų ar sudaryti saugesnius skiepijimo grafikus, galbūt pradėti skiepyti vėliau ir išskirstyti
vakcinų kiekį.

2
VIENAS DIDŽIAUSIŲ S K A N D A L Ų
MEDICINOJE
GYVSIDABRIS

2000 metais sustiprėjo panika dėl MMR - ją paskatino bemaž tuo pat
metu JAV kilęs nerimas dėl gyvsidabrio naudojimo, ir tuomet man
smilktelėjo abejonė. Kambario temperatūroje gyvsidabris yra sidabro
spalvos skystis ir viena nuodingiausių žmonėms žinomų medžiagų.
Jo dažnai aptinkama senojo tipo stikliniuose termometruose, kraujo
spaudimo matuokliuose, dantų plombose bei, nors mes galime ir nežinoti, vakcinose. Iki šiol žmonėms nebuvo atliekami jokie oficialūs
saugumo tyrimai. Sunku patikėti, kad viena iš nuodingiausių mums
žinomų medžiagų daugiau nei šešiasdešimt metų buvo švirkščiama
kūdikiams, nors niekas negarantavo, kad taip elgtis yra saugu. Nerimas dėl gyvsidabrio Jungtinėse Valstijose buvo svarbesnė naujiena nei
panika dėl MMR Didžiojoje Britanijoje.

SKANDALAS JUNGTINĖSE VALSTIJOSE
Vakcinose naudojamas konservantas - tiomersalis - organinis gyvsidabrio junginys. Maždaug pusė šio konservanto pagaminta iš etilgyvsidabrio, kuris kenkia daugeliui organizmo sričių, ypač smegenims,
nervams, imuninei sistemai ir inkstams. Kai Jungtinėse Valstijose kilo
panika, prasidėjo karštos diskusijos dėl to, ar vakcinose esantis gyvsidabrio kiekis gali pakenkti kūdikiams.
Tačiau nerimą keliančių ženklų būta visąlaik. Tiomersalis pirmąkart įregistruotas 1929 metais prekybiniu mertiolato pavadinimu. Gamintojas, farmacinė Eli Lilly įmonė, jį įregistravo kaip antibakterinį ir
antigrybelinį produktą. Neilgai trukus jis tapo plačiai naudojama chemine medžiaga, pratęsiančia vakcinos laikymo terminą. 1935 metais
susirūpinta, jog tiomersalis gali būti pavojingas, jei yra sušvirkščiamas
šunims. 1986 metais susirūpinimą dėl gyvsidabrio išreiškė daktaras
K. Vinšipas (K. Winship), vyriausiasis Jungtinės Karalystės sveikatos
apsaugos departamento gydytojas: „Daugiadozėse vakcinose... yra
gyvsidabrinio konservanto, dažniausiai 0,01 procento tiomersalio, ir
kartais šios vakcinos gali kelti pavojų. Tad dabar pripažįstama, kad
daugiadoziai švirkščiamieji preparatai yra nepageidautini, o vienadozėse vakcinose neturėtų būti jokių konservantų."1 Deja, kiti Didžiosios Britanijos sveikatos priežiūros pareigūnai į šį susirūpinimą bemaž
neatkreipė dėmesio.
1991 metais mažiausiai viena farmacijos kompanija įvertino nerimą dėl gyvsidabrio, esančio vaikams skirtose vakcinose. Tų metų
kovo mėnesį Merck (viena didžiausių tarptautinių vakcinų gamintojų
ir viena stambiausių farmacijos kompanijų pasaulyje) savo vidaus įrašuose pažymėjo, kad atsakingos institucijos Skandinavijoje, Jungtinėje Karalystėje, Japonijoje ir Šveicarijoje nerimauja dėl vakcinose esančio gyvsidabrio. Bendrovė iškėlė prioritetinę užduotį - užtikrinti, kad
jos gaminamos vakcinos be gyvsidabrio būtų aprobuotos Švedijoje,

Norvegijoje ir Danijoje. Įrašuose buvo paskaičiuota, kad vidutinio
svorio kūdikis Švedijoje su vakcinomis gali gauti gyvsidabrio kiekį,
lygų 87 maksimalioms rekomenduojamoms dienos normoms. Buvo
konstatuota, jog „vertinant šiuo atžvilgiu, gyvsidabrio dozė atrodo
gana didelė"2.
Po šešerių metų, 1997-aisiais, JAV aplinkos apsaugos agentūra
[Environmental Protection Agency - EPA) sumažino rekomenduojamas saugias giminingos cheminės medžiagos, metilgyvsidabrio,
suvartojimo normas, o tai sukėlė visuomenės nerimą dėl kitų gyvsidabrio formų grėsmės. Ligi tol gyvsidabrio kiekiu vakcinoje buvo
laikoma procentinė viso vakcinoje esančio gyvsidabrio dalis. Kadangi
daugelyje vakcinų gyvsidabris sudarė apie 0,01 procento, dažniausiai
buvo manoma, kad toks mažas kiekis niekam negali pakenkti.
Tačiau Jungtinių Valstijų maisto ir vaistų administracija {Food
and Drug Administration - FDA) nusprendė pasidomėti, kiek tiksliai gyvsidabrio su vakcinomis gauna vaikai. Išvada nedžiugino - kai
kurių JAV vaikų per kelis mėnesius gautas vidutinis etilgyvsidabrio
kiekis viršijo administracijos rekomenduojamą didžiausią su maistu
suvartojamo metilgyvsidabrio kiekį. Faktinis vienoje vakcinoje esantis gyvsidabrio kiekis galėjo šimtus kartų viršyti rekomenduojamą
dienos normą.
Susipažinęs su šiais skaičiais, dr. Nylas Halsėjus (Neal Halsey\
buvęs Infekcinių ligų komiteto (Committee in Infectious Diseases) vadovas ir Vakcinų saugumo instituto (Institute for Vaccine Safety) direktorius, buvo šokiruotas. „Iš pradžių negalėjau tuo patikėti, taip reagavo beveik visi, dirbę su vakcinomis, - pasakė jis. - Ant daugumos
vakcinų pakuočių timerosalis (taip Jungtinėse Valstijose vadinamas
tiomersalis) įrašytas kaip gyvsidabrio darinys, šimtoji procento dalis...
niekas nepaskaičiavo tiksliau."3
Maisto ir vaistų administracijos susirūpinimas augo. Viename
administracijos vidaus elektroniniame laiške, išsiųstame 1999 metų

birželį, rašoma: „Kils klausimų dėl to, kodėl administracija ištisus dešimtmečius nieko nesiėmė, leisdama potencialiai pavojingai sudedama) ai daliai likti vaikams skirtose vakcinose ir neversdama gamintojų
pašalinti jos iš naujų produktų... Kodėl administracija taip ilgai užgaišo skaičiuodama? Kodėl šių skaičiavimų neatliko Ligų kontrolės centras (Center for Disease Control - CDC) ir konsultaciniai komitetai,
sparčiai plėtojantys vaikų imunizacijos planus?" 4
Nelaukiant atsakymų į šiuos klausimus, buvo imtasi skubių priemonių, kad JAV vaikams skirtose vakcinose gyvsidabrio neliktų.
1999 metų liepos mėnesį vakcinų gamintojai sulaukė prašymo pašalinti jį iš gaminamų vakcinų, ir per kelis mėnesius buvo pasiektas susitarimas dėl saugesnių vakcinų taikymo. Tą patį liepos mėnesį Amerikos pediatrų akademija (American Academy ofPediatrics) paragino
kuo greičiau atsisakyti gyvsidabrio - nepaisydama Pasaulio sveikatos
organizacijos (World Health Organization - WHO) spaudimo „veikti palengva", nes gyvsidabrio pašalinimas iš vakcinų gali turėti „globalinių pasekmių"5.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Galimas daiktas, kai kas galėtų teigti, kad 1999 metais JAV sveikatos
apsaugos pareigūnai paskubėjo, - ypač atsižvelgiant į PSO rekomendacijas. Kadangi nuo 1929 metų, kai prasidėjo tiomersalio gamyba,
nebuvo atliekami jokie saugumo tyrimai, niekas nė nenumano, koks
galėtų būti žmogui nekenksmingas etilgyvsidabrio, gyvsidabrio junginio konservante, kiekis.
Kita vertus, tiksliai žinoma, kad gyvsidabris nuodingas bet kokiu
pavidalu, netgi itin mažos jo dozės, ir organizmui iš jo jokios naudos.
Siek tiek gyvsidabrio yra kai kuriose žuvyse (metilgyvsidabrio pavidalu), šie menki kiekiai vadinami „saugiais", tačiau ir jie gali pakenk-

ti vaikų kalbai, dėmesiui bei atminčiai.6 Yra žinoma, kad ši cheminė
medžiaga pažeidžia smegenis, nervus bei imuninę sistemą. Apsinuodijimas gyvsidabriu sukelia simptomus, stebėtinai panašius j autizmo. Abiem atvejais didėja socialinė atskirtis, nyksta akių kontaktas,
sustingsta veido išraiška, padidėja jautrumas triukšmui bei lytėjimui,
ima kartotis elgesys.7
Be to, pasitaikė atvejų, kai vaikai etilgyvsidabriu apsinuodijo per
maistą. 1980 metais Journal ofNeurology, Neurosurgery & Psychiatry
(„Neurologijos, neurochirurgijos ir psichiatrijos žurnalas", papildomas British MedicalJournal, „Britanijos medicinos žurnalo", leidinys)
išsamiai aprašė atvejį Rumunijoje. Seimą šėrė kiaulę grūdais, kurie
buvo apdoroti fungicidu (lygiai tokie pat gyvsidabrio junginiai naudojami vakcinose). Kiaulė ėmė neįprastai elgtis, pradėjo svirduliuoti
ir griuvinėti. Gyvulį paskerdė, jo mėsos valgė motina ir trys jos vaikai.
Po dešimties dienų penkiolikmetis šeimininkės sūnus liovėsi vaikščioti, kalbėti ir mirė nuo apsinuodijimo gyvsidabriu. Sutriko ir dešimtmečio sūnaus kalba, jis vargiai beįstengė paeiti, po to berniuką ištiko koma. Jis taip pat mirė. Keturiasdešimt aštuonerių metų amžiaus
motinai pasireiškė judėjimo sutrikimai, ją kamavo nerimas, jaudulys,
moteris kliedėjo, bet po kiek laiko pasitaisė ir stebėtinai atsigavo. Penkiolikmetę dukrą kamavo panašūs simptomai, kaip ir jos brolius, tik
prisidėjo vėmimas ir mieguistumas. Mergina nemirė, bet grįžusi iš ligoninės prastai matė ir sunkiai vaikščiojo. Seimą gydęs gydytojas rašė,
jog ši gyvsidabrio atmaina „nepaprastai nuodinga ir pavojinga ne tik
8

smegenims, bet ir nervams, raumenims bei širdžiai" .
Nieko nuostabaus, kad JAV kongresas 2003 metų ataskaitoje aiškiai įvertino problemą: „Gyvsidabris yra pavojingas žmonėms. Gydymui skirtuose produktuose gyvsidabris yra nepageidaujamas ir nebūtinas, jo kiekis turi būti sumažintas iki minimumo arba pašalintas
visai." Toliau ataskaitoje teigiama: „Vakcinų ir timerosalio gamintojai

niekada neadiko tinkamų timerosalio saugumo tyrimų." Ataskaita
baigiama taip: „Vaikams skirtose vakcinose gyvsidabrio turi nelikti
visai.

y

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS REAKCIJA
Jungtinėje Karalystėje iš daugumos vaikams skirtų vakcinų gyvsidabris buvo galutinai pašalintas 2004 metais. Tačiau Sveikatos apsaugos
departamentas pareiškė, kad taip nutiko anaiptol ne saugumo sumetimais. Oficialių JAV institucijų sukeltas triukšmas Didžiojoje Britanijoje pritarimo nesulaukė.
Kuriose vakcinose buvo tiomersalio? Triguboje KDS, kokliušo,
difterijos ir stabligės vakcinose, beje, pastaroji nuo 1961 metų buvo
skiriama kūdikiams tris kartus per pirmuosius gyvenimo metus (ši
praktika nutraukta prieš keletą metų); KDS-Hib vakcinoje, įvestoje dešimtajame dešimtmetyje ir naudotoje iki 2004 metų pabaigos;
pakartotinėje ikimokyklinėje DS, difterijos ir stabligės, vakcinoje,
kuri iki 2001 metų paprastai buvo skiriama ketverių metų amžiaus
vaikams (po 2001 metų ji pakeista vakcina be gyvsidabrio); pakartotinėse stabligės, arba stabligės ir difterijos vakcinose; kai kuriose gripo
vakcinose.
Daugelyje išvardintų vakcinų tiomersalio kiekis siekia 50 [*g (mikrogramų), kas atitinka 25 [xg gyvsidabrio. Kadangi mikrogramas yra
viena tūkstantoji miligramo dalis, tai neatrodo labai daug. Tiesą sakant, panašu, jog gyvsidabrio kiekis visai menkutis.
Didžioji Britanija, kaip ir JAV, neturi kuo vadovautis, nustatydama tiomersalio saugumą ar pavojų žmonėms. Tačiau yra metilgyvsidabrio, gyvsidabrio junginio, normatyvai, šios medžiagos paprastai
randama kai kuriose žuvyse, pavyzdžiui, tune. Jungtinės Karalystės
vyriausybė atkreipė į jį dėmesį - skirtingai nei į gyvsidabrį, esantį vai-

kams skirtose vakcinose. Maisto standartų agentūra {Food Standards
Agency - FSA) išmatavo gyvsidabrio kiekį žuvyje ir 2003 metais patvirtino maksimalaus su maistu suvartojamo kiekio saugumo normatyvus.
Normatyvuose teigiama: „Metilgyvsidabris pavojingas besivystančiai nervų sistemai, tad dėl galimo pavojaus vaisiui pažeidžiamiausia gyventojų dalimi laikomos nėščios moterys." Nėščioms bei krūtimi
maitinančioms motinoms Maisto standartų agentūra rekomendavo
būti itin apdairioms ir vengti gyvsidabrio turinčio maisto. Be to, paaiškino, kodėl jos turėtų taip elgtis: „Dėl galimo pavojaus vaisiaus ar
naujagimio vystymuisi!'10 Ir kūdikis motinos įsčiose, ir naujagimis yra
labai jautrūs žalingam gyvsidabrio poveikiui. Šioms pažeidžiamoms
grupėms agentūra rekomendavo maksimaliai saugų su maistu suvartojamo metilgyvsidabrio kiekį - 0,0001 mg/kg (gyvsidabrio miligramai kilogramui kūno svorio). Sios išvados ir rekomendacijos buvo
patvirtintos 2004 metais išleistoje oficialioje ataskaitoje.11
Sunerimau, kad niekas daugiau nepasirūpino atlikti skaičiavimų
britų kūdikių atžvilgiu, tad nusprendžiau pats patyrinėti šį klausimą.12 Jei palygintume su Maisto standartų agentūros rekomenduojamais saugiais žuvyse randamo metilgyvsidabrio kiekiais, paaiškėtų,
jog dviejų mėnesių amžiaus vidutinio svorio kūdikis su pirmaisiais
skiepais gaudavo dozes, 49 kartus viršijančias maksimalias saugias
dienos normas. Mažo kūdikio gautos dozės tas normas viršydavo bent
60 kartų. Itin mažas, neišnešiotas kūdikis su viena injekcija galėjo gauti dozę, 100 kartų viršijančią rekomenduojamą saugią dienos normą,
laip pat tikėtina, kad tokie protarpiais gaunami dideli kiekiai gali
būti pavojingesni nei mažos kasdienės dozės.13
Nors bendras gyvsidabrio kiekis trisdešimt penkerius metus išliko
nepakitęs, 1990 metais skiepijimo kalendoriuje buvo atliktas didelis
pakeitimas, kuris, galimas daiktas, sustiprino toksinį gyvsidabrio po-

veikį Didžiojoje Britanijoje. Iki 1990 metų kūdikiai būdavo skiepijami
trečią, penktą ir dešimtą gyvenimo mėnesį. Nuo 1990 metų, pakeitus
tvarką, kūdikius pradėta skiepyti antrą, trečią ir ketvirtą mėnesį.
Tai padidino kūdikių gaunamą gyvsidabrio kiekį, lyginant su jų
kūnų svoriu, nes kūdikiai buvo mažesni. Dar svarbiau tai, kad nesubrendusios kūdikių smegenys ir imuninė sistema tokiame ankstyvame amžiuje yra kur kas labiau pažeidžiamos.
Ilgalaikiai padariniai pasireikš vėliau, ir mokslininkams dar teks
spręsti svarbias problemas. Per keletą pastarųjų metų padaugėjo vaikų
su neurologinio vystymosi sutrikimais. Turiu omeny kalbos sutrikimus, hiperaktyvumą (dėmesio deficito sindromą) ir autizmą. Gal tai
daugiau nei sutapimas, jog dešimtojo dešimtmečio pradžioje gerokai
šoktelėjo autizmo rodikliai? Ar galėjo nutikti, jog ankstyvame ir kritiškame vystymosi etape sušvirkštos vakcinos su gyvsidabriu ir vėliau,
1998 metais, paskirta MMR vakcina sudavė dvigubą smūgį, kuris kai
kuriems jautriems vaikams buvo pernelyg stiprus ?

PASLAPTIS
Sveikatos apsaugos departamentas teigia, jog šie skaičiavimai nepagrįsti, nes Maisto standartų agentūra pateikė rekomendacijas dėl metilgyvsidabrio, o ne dėl etilgyvsidabrio. Pareigūnai nuolat stengiasi
nuraminti tėvus dėl vaikams skirtose vakcinose esančio gyvsidabrio.
Reaguodamas į visuomenės susirūpinimą, 2003 metais departamentas išleido informacinį biuletenį apie gyvsidabrį vakcinose. Jame įrodinėjama: 14
Vyriausybės biuletenis: „Rekomenduojami kiekiai nustatyti pagal itin aukštus saugumo reikalavimus, ir gyvsidabris Jungtinės
Karalystės vakcinose neviršija šių saugių kiekių."

Faktas: nėra ir niekada nebuvo nustatyta, kokius gyvsidabrio kiekius vakcinose dera laikyti saugiais. Vieninteliai normatyvai, apie kuriuos jau kalbėjome, susiję su gyvsidabrio kiekiu maiste. Vienoje vakcinoje esanti dozė iki 100 kartų viršija
rekomenduojamą maksimalų su maistu gaunamo gyvsidabrio
kiekį. Be to, saugūs kiekiai nustatyti nuryjamam gyvsidabriui,
o vakcinose esantis gyvsidabris yra {švirkščiamas, aplenkiant
natūralią organizmo apsaugą, ir net mažos jo dozės gali būti
kur kas pavojingesnės.
Vyriausybės biuletenis: „Vakcinose su tiomersaliu yra etilgyvsidabrio. Nuodingas gyvsidabrio junginys, kurio galima aptikti
maiste ar aplinkoje, yra metilgyvsidabris. Žmogaus organizmas
į etilo bei metilo gyvsidabrį reaguoja nevienodai. Etilgyvsidabris yra greitai pašalinamas ir organizme nesikaupia."
Faktas: tiesa, kad organizmas bemaž per savaitę pašalina
maždaug pusę vakcinose esančio etilgyvsidabrio, o atsikratyti
pusės su žuvimi gauto metilgyvsidabrio trunka nuo septynių
iki aštuonių savaičių. Bet tai neturi jokios įtakos padidėjusiam
gyvsidabrio kiekiui kraujyje, kas gali būti labai pavojinga.
Vyriausybės biuletenis: „Tiomersalio sudėtyje esantis etilgyvsidabris skiriasi nuo metilgyvsidabrio. Vakcinose esančio etilgyvsidabrio kiekiai laikomi nekenksmingais."
Faktas: dauguma specialistų sutinka, kad abu gyvsidabrio
junginiai yra panašiai nuodingi.15 Vakcinose (tiomersalyje)
esantis etilgyvsidabris moksliniuose darbuose ir gydytojų komentaruose siejamas su autizmu ir kitais vystymosi sutriki7 16 17 18 19

mais. ' ' ' '

Vyriausybės biuletenis: „Jungtinėje Karalystėje tiriant kūdikius
nenustatytas ryšys tarp jiems sušvirkšto tiomersalio ir tolesnio
vaikų vystymosi, įskaitant ir autizmą. JAV ir Danijoje atlikti tyrimai nustatė tą patį."
Faktas: visi nurodyti tyrimai buvo sukritikuoti, atskleisti jų
trūkumai ar net interesų konfliktai. 20 ' 21 ' 22 Kiti epidemiologiniai
tyrimai, kurių Sveikatos apsaugos departamentas nepaminėjo,
nustatė sąsajas tarp vakcinose esančio gyvsidabrio ir vystymosi problemų, įskaitant autizmą. 18 ' 19 Abu Jungtinėje Karalystėje atlikti tyrimai, kuriais remiasi departamentas, nustatė, kad
vakcinose esantis gyvsidabris iš tiesų yra naudingas kūdikiams,
saugo juos nuo autizmo, hiperaktyvumo bei kitų vystymosi
problemų. 23 ' 24 Sunku pasikliauti darbais, kuriuose daromos tokios išvados. Be to, tokių „epidemiologinių" tyrimų problema
ta, kad jie remiasi statistika, t. y., yra grindžiami dideliu gyventojų skaičiumi. Kalbant apie problemas, siejamas su vakcinomis, dera pripažinti, kad jautrių, pažeidžiamų vaikų yra mažuma. Regis, daugelis autizmu sergančių mažylių nesugeba taip
veiksmingai pašalinti iš organizmo gyvsidabrio kaip diduma
vaikų.16 Ko gero, dėl to gyvsidabris kaupiasi tų mažylių smegenyse ir galiausiai sukelia apsinuodijimą.17 Minėtuose tyrimuose
nedaromas skirtumas tarp gyvsidabrio poveikiui jautresnių ir
tam pačiam poveikiui atsparių vaikų. Tyrėjai nenustatė pažeidžiamų vaikų pogrupio - jiems nė nebuvo keliama užduotis
išsiaiškinti, kuriems vaikams tiomersalis gali pakenkti. (Žiūrėkite žemiau pateikiamą JAV epidemiologų tiriamąjį darbą.)
Vyriausybės biuletenis: „1999 metais Europos vaistų vertinimo
agentūra (The European Medicines Evaluation Agency) tikrino
vakcinose esantį tiomersalį ir neaptiko jokių žalos įrodymų.
Tačiau, remiantis rekomenduojamomis gyvsidabrio kiekių

mažinimo normomis, patarė vaistų gamintojams paieškoti galimybių sumažinti tiomersalio kiekį ar, jei įmanoma, pašalinti
jį visai."
Faktas: čia nutylėta tiesa skamba bemaž kaip apgaulė. Agentūrai nepavyko rasti žalos įrodymų, nes nebuvo atlikti jokie tyrimai. Visgi kalbėdama apie tiomersalio pašalinimą iš vakcinų,
agentūra teigė, kad „tai turi būti atlikta kaip įmanoma greičiau". Sie žodžiai neabejotinai reiškia susirūpinimą.25 Deja, cituojamų rekomendacijų įgyvendinimas Didžiojoje Britanijoje
užtruko penkerius metus.
Paradoksalu - nepaisant skubios reakcijos, net Amerikoje už imunizaciją atsakingi sveikatos priežiūros pareigūnai įnirtingai ginčijosi dėl etilgyvsidabrio keliamos grėsmės. 2001 metais (po pavojaus
signalo 1999-aisiais) Medicinos institutas „Imunizacijos saugumo
apžvalgoje" rekomendavo „Jungtinėse Valstijose naudoti vakcinas
be tiomersalio, nors gali būti paliktos ir vakcinos su tiomersaliu"26.
2002 metais vaikams Jungtinėse Valstijose nebuvo skiriamos vakcinos
su gyvsidabriu, tačiau oficiali pozicija - neigti bet kokią realiai egzistuojančią problemą - nesikeičia. Dr. Stivenas Koči (Stephen Cochi),
JAV nacionalinės imunizacijos programos prie Ligų kontrolės centro
(US National Immunisation Programme ar the CDC) vadovas, dar
2004 metais įrodinėjo, esą „tik niekam tikę mokslininkai ir šarlatanai" gali tvirtinti, jog egzistuoja ryšys tarp vakcinose esančio gyvsidabrio ir autizmo.27
Kodėl? Tik Amerikoje dėl didelės informacijos laisvės galima gaut i protingą atsakymą.
1999-aisiais, prieš penketą metų iki dr. Koči pranešimo, Jungtinių
Valstijų nacionalinės imunizacijos programos Epideminės žvalgybos
Ųipidemic Intelligence Service) tyrėjas gavo užduotį - ieškoti galimų
sąsajų tarp vakcinose esančio gyvsidabrio ir tokių neurologinių vysty-

mosi sutrikimų kaip autizmas, hiperaktyvumas bei kalbos sutrikimai.
Jis studijavo kompiuterizuotas dviejų (vėliau trijų) privačių draudimo
kompanijų, teikiančių visapusę medicininę pagalbą bendruomenėms,
duomenų bazes, ieškojo, kuriems vaikams buvo skirtos vakcinos su
gyvsidabriu ir kuriems išsivystė kuri nors iš daugybės ligų, įskaitant
autizmą bei kitus vystymosi sutrikimus. Sio tyrimo rezultatai - tiesa,
kelis kartus pakeisti, - 2003 metų lapkritį buvo išspausdinti medicinos žurnale.28
Dauguma versijų nebuvo prieinamos viešai, ir toliau aprašysiu tai,
ką pavyko sužinoti pasinaudojus Jungtinių Valstijų informacijos laisvės įstatymu.
Pirmoje tyrėjo darbo versijoje (1999 metų lapkritis / gruodis)
preliminarūs skaičiai byloja - kūdikiai, kurie gavo santykinai dideles
gyvsidabrio dozes būdami vieno mėnesio amžiaus, palyginti su kūdikiais, kurie, būdami tokio pat amžiaus, gyvsidabrio negavo, buvo nuo
aštuonių iki vienuolikos kartų labiau linkę sirgti autizmu. Tiems patiems kūdikiams nuo trijų iki keturių kartų dažniau pasireiškė dėmesio sutrikimo sindromas, juos nuo keturių iki penkių kartų dažniau
kamavo miego sutrikimai. Sie rezultatai buvo negalutiniai ir kartais
rėmėsi nedideliu vaikų skaičiumi, bet pavojaus varpai visgi suskambėjo.
1999 metų lapkričio 29 dieną tyrėjas pasiuntė bendradarbiams
elektroninį laišką, kuriame rašė: „...peržiūriu duomenis, apmąstau,
dar sykį peržiūriu, pergalvoju iš naujo... praėjo dvi savaitės, ir, manyčiau, turiu pasikalbėti su jumis, sužinoti, ar sutinkate su tuo, ką išsiaiškinau iki šiol. Prisegu statistinės įrangos [statistical sofiiuare - S A S)
programas ir viliuosi, kad, prieš man imantis rašyti išvadas, jūs ar kas
nors iš jūsų statistikų pagelbės išsiaiškinti pagrindinius trūkumus."29
2000 metų vasario mėnesį iš antrosios tiriamojo darbo versijos
buvo išbraukti kai kurie vaikai - neva stengiantis, kad tyrimų rezultatai būtų tikslesni. Šioje versijoje rašoma, kad vaikai, kurie, būdami tri-

jų mėnesių amžiaus, gavo maksimalią gyvsidabrio dozę, palyginti su
vaikais, kurie, būdami tokio pat amžiaus, gavo mažesnes gyvsidabrio
dozes, pustrečio karto dažniau sirgo autizmu ar kentė nuo dėmesio
sutrikimo sindromo.30
2000 metų birželio 7 ir 8 dienomis Simpsonvudo poilsio centre,
Džordžijos valstijoje, įvyko slaptas susitikimas, kurio dalyviai analizavo naujausius trečiosios tiriamojo darbo versijos duomenis. Susitikime dalyvavo per 50 žmonių: vakcinų ekspertai, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistai, pediatrai, neurologai bei kitų sričių atstovai,
įskaitant ir pagrindinių vakcinų gamintojus.
Tyrėjas pareiškė: „Pristatysiu jums mokslinį darbą, kurio, visų manymu, mums nereikėjo imtis? Jis tęsė: „Nustatėme statistiškai svarbias
poveikio ir pasekmės sąsajas (kalbama apie vakcinose esančio gyvsidabrio poveikį), minėtus poveikius ir pasekmes įvertindami skirtingu metu. Taigi, poveikis dviejų mėnesių amžiaus kūdikiui, pasekmė - tiksliai neapibrėžtas raidos sulėtėjimas. Poveikis trijų mėnesių
amžiaus kūdikiui, pasekmė - tikai. Poveikis šešių mėnesių amžiaus
kūdikiui, pasekmė - dėmesio sutrikimo sindromas."
Tyrėjas kalbėjo toliau: „Poveikis tam pačiam kūdikiui pirmą, trečią ir šeštą gyvenimo mėnesį, pasekmė - visa neurologinio vystymosi
sutrikimų grupė." Tarsi šito dar būtų negana, jis pridūrė: „Tačiau vienas dalykas yra tikras - visa tai neabejotinai nepakankamai ištirta, nes
kai kurie vaikai yra paprasčiausiai per maži, kad būtų galima tiksliai
nustatyti diagnozę? Taigi, tyrimo metu buvo rastas ryšys tarp gyvsidabrio ir visų šių sutrikimų, bet, pasak tyrėjo, netgi tokiu atveju problema greičiausiai yra nepakankamai įvertinta.
Vienas susitikime dalyvaujantis gydytojas sunerimo. Neseniai
gimė pirmasis jo vaikaitis. Kolegoms gydytojams jis tarė: „Nenoriu,
kad mano vaikaitis būtų skiepijamas vakcinomis su tiomersaliu (gyvsidabrio junginiu). Šiaip ar taip, tol, kol geriau išsiaiškinsime, kas dedasi."

Kai kurie susitikimo dalyviai pabandė sumenkinti išvadas ar manipuliuoti skaičiais, kad statistika neatrodytų tokia grėsminga. „Jūs galite pastumti, o aš galiu patraukti", - pareiškė vyriausybės analitikas.
Kitas dalyvis atrėmė: „Gauti skaičiai byloja, kad gyvsidabris ir įvairūs
neurologiniai vystymosi sutrikimai yra susiję ir tiesiogiai priklausomi,
tai svarbu statistiškai. Galite manipuliuoti jais kiek tik norite, tačiau
priklausomybė yra tiesioginė, ir šie skaičiai labai svarbūs."
Pasaulio sveikatos organizacijos delegatas, dirbantis su imunizacijos programa Ženevoje, susitikime tvirtino: „Man iš tiesų neramu, jog
atsidūrėme tokioje padėtyje - jaučiuosi taip, tarsi sėdėtume valtyje ir
dideliu greičiu plauktume kokia nors mangrovių pelkių atšaka, nors
iš tiesų nė nepasitarėme, kur apskritai reikėtų plaukti. Tikrai nieko
nenoriu įžeisti sakydamas, kad, galimas daiktas, šio tyrimo apskritai
nereikėjo pradėti, kadangi jo pasekmės tam tikru mastu galėjo būti
prognozuojamos... Akivaizdu kad suvaldyti padėtį bus nepaprastai
sunku."
Galiausiai dalyviai sulaukė skambučio iš JAV nacionalinės imunizacijos programos ir buvo paprašyti viską laikyti paslaptyje. „Jei galima, leiskite man dar kartą pabrėžti, kaip svarbu apsaugoti informaciją, kurią aptarinėjome. Sukvietėme jus čionai ir paprašėme laikyti šią
informaciją konfidencialia... iš esmės tai yra slapta informacija."31
Galutinėje - ketvirtojoje - mokslinio darbo versijoje buvo meistriškai žongliruojama statistiniais duomenimis, be to, į tyrimą buvo
įtraukti vaikai iš trečios medicininio aptarnavimo įstaigos. Buvo patogu įtraukti trečią draudimo kompaniją, tokiu būdu padidinant tyrime
dalyvaujančių vaikų skaičių. Tačiau pasirinkta kompanija, Harvard
Pilgrim iš Masačūsetso, - išties gluminantis sprendimas. Dešimtojo dešimtmečio viduryje ji veržliai plėtėsi, tačiau dirbo chaotiškai, o
2000-aisiais subankrutavo. Kompanija nesugebėjo unifikuoti savo IT
sistemų, tad skirtingos kompiuterinės sistemos menkai tegalėjo susisiekti tarpusavyje ir paprasčiausiai nepajėgė sujungti savo duomenų.
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Be to, ši kompanija buvo įsikūrusi Masačūsetse, valstijoje su specifine
autizmo statistikos struktūra. Tuo metu, kai visos kitos valstijos nuo
dešimtojo dešimtmečio pradžios pranešinėjo apie palaipsniui augantį autizmu sergančių vaikų skaičių, tokių vaikų skaičius Masačūsetse
buvo pastovus ir nedidelis, toks liko per visą tyrimo laiką ir bemaž
nepadidėjo iki 2001 metų. 33
Galiausiai tyrimas buvo paskelbtas, o jo išvada teigė: „Nenustatyta, kad vakcinas su tiomersaliu ir neurologinio vystymosi rezultatus
sietų kokie nors pastebimi dėsningi ryšiai? Autoriai įnirtingai neigė
gandus, esą ši išvada perdėm suklastota. Vadovaujantis tyrėjas, kuris
tuo metu dirbo Didžiosios Britanijos vakcinų gamintojui GlaxoSrnithKline {GSK), rašė: „Esminis dalykas yra ir visada buvo toks pat:
ryšys tarp tiomersalio ir neurologinio vystymosi rezultatų negali būti
nei patvirtintas, nei paneigtas, tad reikia atlikti daugiau tyrimų." Be
to, „bet kokia užuomina apie GSK ketinimus pasinaudoti manimi,
kad galėtų manipuliuoti šiais duomenimis, įžeidžia tiek mane, tiek
kompaniją" 34 .
Nors 2006 metais paskelbtas tyrimas teigia, kad, perėjus prie vakcinų be gyvsidabrio, po ilgo augimo laikotarpio naujų autizmo ir kalbos
sutrikimo atvejų Jungtinėse Valstijose pagaliau pradėjo mažėti, kiti
i yrimai rodo, jog autistų daugėja ir toliau. 35 ' 38 Tai reiškia, jog menkai
i i ketina, kad daugelį autizmo atvejų paskatina vakcinose esantis gyvsidabris, tačiau gali būti, kad jis sukelia autizmą jautriai, pažeidžiamai
mažumai.

ABEJINGUMAS
Švedai liovėsi skiepyti vaikus vakcinomis su gyvsidabriu 1989 metais,
danai jų pavyzdžiu pasekė 1992-aisiais. Marta Granstrom (Marta
Granstrom), Švedijos atstovė Vakcinų ekspertų komitete (VaccineExpert Committee\ prisidėjusiame prie Europos farmakopėjos rengimo,

dėjo visas pastangas (deja, bergždžiai), kad gyvsidabris būtų pašalintas iš vaikams skiriamų vakcinų Europoje.36 Graikijoje gyvsidabrio
keliama grėsmė laikyta labai menka, ten „nacionalinis imunizacijos
komitetas, pavaldus Sveikatos apsaugos ministerijai, tiomersalį laikė
„nespręstinu klausimu", nes vyriausybė (Graikijos) nenorėjo būti verčiama pirkti naują ir veikiausiai kur kas brangesnę vakciną"37.
Abejingai reagavo ir Jungtinė Karalystė. Kaip minėjau, gyvsidabrio visiškai atsisakyta tik po 2004 metų spalio. Vakcinas su gyvsidabriu pakeitė trys naujos vaikams skirtos vakcinos.
Iš tiesų, kai kuriems vaikams vis dar skiriamos vakcinos su gyvsidabriu. Tai kai kurios švirkščiamos gripo vakcinų rūšys, rekomenduojamos astma ir diabetu sergantiems vaikams.

3
„SUMAIŠYKITE SU
APELSINŲ SULTIMIS"
ALIUMINIS

1988 metų liepos 6 dienos rytą Kamlforde, Šiaurės Kornvalyje, pabudę žmonės upėje išvydo plūduriuojant tūkstančius negyvų žuvų.
Vietos vandens priežiūros tarnyba pareiškė, jog nerimauti nėra ko.
Žmones patikino, kad vanduo, nors „mažumą rūgštokas", yra tinkamas gerti - jei kam nepatinka keistokas prieskonis, vandenį galima
maišyti su apelsinų sultimis. Per kelias kitas dienas daugeliui žmonių
suskaudo pilvus, ėmė kamuoti bėrimai, burnos opos, raumenų skausmai ir nerimas, sutriko atmintis, tapo sunku susikaupti.
Gyventojams nepranešė tiesos - vandens valymo stotyje Lovermorc, netoli Kamlfordo, į ne tam skirtą rezervuarą per klaidą pateko dvidešimt tonų aliuminio sulfato. Dėl to dvidešimčiai tūkstančių žmonių didelėje Šiaurės Kornvalio teritorijoje buvo tiekiamas užterštas
vanduo. Per kitus aštuoniolika mėnesių keturi šimtai žmonių pranešė

apie simptomus, kuriuos, jų manymu, sukėlė teršalai. Tie, kurie skundėsi, buvo apkaltinti - esą jie perdeda, o jei negaluoja iš tiesų, tuos
negalavimus sukėlė jų nerimas, o ne aliuminis. Trys vyriausybiniai
tyrimai nenustatė jokio įtikinamo ryšio tarp įvykio ir lėtinių simptomų bei sutrikimų, kuriais skundėsi vietos gyventojai. Tiesa, buvo
išreikštas susirūpinimas dėl galimo poveikio iš buteliuko maitinamų
kūdikių smegenims - esą dėl santykinai didelio vandentiekio vandens
kiekio jų racione.1
Vietinis parlamento narys Paulas Taireris {Paul Tyrer) užsiminė
apie „trylika slėpimo metų" ir dar daugiau nerimo keliančias kitų tyrimų išvadas.2 Viename buvo nustatyta, jog užkrėstoje Kornvalio srityje
smarkiai padaugėjo į ligoninę guldomų žmonių.3 Kitame moksliniame tyrime, kurį išspausdino žurnalas British MedicalJournal, daroma
išvada, kad „žmonėms, kuriems Kamlforde pakenkė užterštas vanduo, nustatyti sunkūs jų cerebrinių (protinių) funkcijų pažeidimai,
visiškai nesusiję su nerimu"4. Kai kuriems žmonėms aliuminio poveikis sukėlė ilgalaikius smegenų veiklos sutrikimus. Tarp šių paveiktųjų
(nors įrodymų nėra) buvo ir penki vaikai, kuriuos kamavo nuovargis,
depresija, sutriko atmintis, pakito elgesys, kilo problemų su mokslais.
Neseniai viena Kamlfordo gyventoja mirė nuo retos silpnaprotystės
formos: skrodimo metu moters smegenyse aptikta nepaprastai didelė
aliuminio koncentracija.
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DEJA VU
Kalbant apie vakcinas, apima deja vu pojūtis. Kaip ir gyvsidabris, aliuminis vakcinose buvo naudojamas aštuoniasdešimt metų, jo atžvilgiu
iki šiol tebetvyro stebėtina ramybė. Dažniausiai girdimas argumentas
aliuminio naudai - kadangi jis naudojamas taip ilgai, vadinasi, turi
būti saugus. Nors ir galime planuoti genetinį žmogaus kodą, labai ma-

>.ui teišmanome, kas nutinka į kūną sušvirkštam aliuminiui, nenutuokiame, ką jis ten veikia.
2004 metais autoritetingame medicinos žurnale The Lancet buvo
išspausdinta išsami apžvalga apie neigiamus padarinius, pasireiškusius
po paskiepijimo KDS vakcinomis (nuo kokliušo, difterijos ir stabligės) su aliuminiu. Apžvalgoje tvirtinama, kad nuo vakcinų su aliuminiu injekcijos vieta parausta bei patinsta dažniau nei nuo vakcinų be
.1 Ii ūminio. Pasak autorių, aliuminio saugumas vakcinose tirtas labai
mažai. Nepaisant to, jie padarė išvadą: „Mes neradome įrodymų, kad
vakcinose esančios aliuminio druskos sukelia kokius nors sunkius nepageidaujamus padarinius." Įprasta išvada, kadangi buvo atlikta pernelyg mažai tyrimų.6
Milijardai vaikų visame pasaulyje buvo, yra ar bus paskiepyti vakcinomis su aliuminiu. Galima buvo tikėtis, kad išsami apžvalga paragins imtis nuodugnesnių tyrimų, ypač turint omenyje, kad praeity
nebuvo atliekami jokie aliuminio saugumo tyrimai, nevykdyti jokie
bandymai, kurie šiandien privalomi bet kokiam standartiniam vaisiui. Užuot ką patarę, autoriai pateikė išvadą: „Nepaisant kokybiškų
/rodymų trūkumo, mes nerekomenduojame šiuo klausimu imtis kokių nors papildomų tyrimų." Ataskaitos pozicija buvo kritikuojama,
negana to, išreikšta nuomonė, kad „augantis vakcinų su aliuminiu
naudojimas turėtų būti pristabdytas, kol tyrimai įrodys jų saugu7,8

mą" . Deja, nieko panašaus nenutiko.
Jei nebuvo atliekami jokie vakcinose esančio aliuminio tyrimai,
kaip sužinoti, koks apskritai aliuminio poveikis žmogaus sveikatai?
Aliuminis - gausiausiai Žemės plutoje randamas metalas. Jis yra
plačiai taikomas, tarkime, lėktuvuose, be kurių šiuolaikinis gyvenimas
butų neįmanomas. Tačiau metalas visiškai nenaudingas organizmui,
be to, jis nuodingas kaulams bei smegenims. Jo poveikiui ypač jautri
i entrinė nervų sistema.9

Gerai žinoma, kad aliuminis itin pavojingas kai kurioms pažeidžiamų žmonių grupėms. Ilgą laiką dializuojamiems ir inkstų nepakankamumu sergantiems asmenims jis gali sukelti smegenų pažeidimą,
vadinamą „dializės demencija". Vaikams su sutrikusia inkstų funkcija
aliuminis gali pažeisti smegenis.34 Galimas daiktas, kai kurių žmonių
atveju jis prisideda prie Alzheimerio ligos (kitos demencijos formos)
vystymosi.10 Patekęs į smegenis, aliuminis šalinamas labai lėtai ir todėl
yra linkęs kauptis. 9 ' 11 Cia mūsų žinios ir baigiasi, nes Jungtinėje Karalystėje neatliekami jokie finansuojami moksliniai tyrimai, susiję su
aliuminio poveikiu sveikatai. Neatliekami dabar ir nebuvo atliekami
daugiau nei penkiolika metų.
Svarbiausia, jog iš tiesų pernelyg mažai žinome apie tai, kaip aliuminis gali veikti vaikų sveikatą, tačiau kai kuriems jis gali sukelti hiperaktyvumą ir mokymosi sutrikimus.12 Kai kurių vaikų, pasižyminčių hiperaktyvumu, sergančių autizmu ar turinčių elgesio problemų,
organizmuose buvo aptiktas didelis kiekis aliuminio. 13,14 Nors tokie
elgesio sutrikimai neretai plačiai aprašomi spaudoje, metalo poveikis
organizmui labai menkai tyrinėtas.
Aliuminis j organizmą patenka su vandeniu, maistu, vaistais ir vakcinomis, jis gali būti absorbuojamas per odą, įkvepiamas per plaučius.
Kalbant apie maistą, dera pasakyti, jog didžiausia aliuminio koncentracija aptinkama duonoje, javainiuose ir keptuose maisto produktuose, nes proceso metu naudojami aliuminio turintys priedai. Daug aliuminio yra arbatoje. Aliuminio sulfatas pilamas į vandenį kaip valymo
proceso dalis, tačiau didžioji dalis pašalinama anksčiau, nei pasiekia
mūsų vandentiekio čiaupus. Be to, aliuminis - dažnai pasitaikantis
virškinimą gerinančių preparatų (antacidų) ingredientas. Šiomis priemonėmis plačiai prekiaujama vaistinėse ir prekybos centruose. Kitas
aliuminio šaltinis - dezodorantai ir priemonės nuo saulės.
Yra saugumo nurodymai dėl aliuminio, nuryjamo su vandeniu,
maistu ir vaistais. Jungtinių Valstijų sveikatos apsaugos departamentas

taiko savo „Minimalius rizikos lygius" (MRL). Tačiau Didžioji Britanija neturi savo direktyvų, ir šalies Sveikatos apsaugos departamentas
remiasi Pasaulio sveikatos organizacija, kuri įvairioms medžiagoms
sukūrė „Laikinai leistinas savaitės normas".
Sie maksimalūs nepavojingi aliuminio kiekiai priklauso nuo kūno
svorio, nes kūdikis pajėgus toleruoti tik dalelę to, su kuo gali susidorot i suaugęs žmogus. 2006 metais, atsižvelgdama į vis stiprėjantį nerimą
dėl šio metalo mūsų aplinkoje, Pasaulio sveikatos organizacija drastiškai pakoregavo saugią savaitės normą, sumažindama ją nuo 7 mg
kilogramui kūno svorio iki 1 mg kilogramui kūno svorio.

POVEIKIS IMUNINEI SISTEMAI
Aliuminio funkcija vakcinoje kitokia nei gyvsidabrio. Jis vakcinose aštuoniasdešimt metų buvo naudojamas kaip adjuvantas (aktyvuojantis
priedas). Nustatyta, kad vakcinose esantis aliuminis imuninę sistemą
aktyvuoja labiau nei pati vakcina. (Žodis „adjuvantas" kilęs iš lotyniško žodžio adiuvare, reiškiančio „padėti".) Stipresnis organizmo imuninės sistemos stimuliavimas sukelia galingesnį imuninį atsaką, nors iki
šiol nėra žinoma, kokiu būdu aliuminis sugeba tą atsaką sustiprinti.
Aliuminio yra daugelyje dabartinių vaikams skirtų skiepų, nors
jis - ne vienintelis adjuvantas, kurį leidžiama naudoti vakcinose. Nepaisant nieko, švirkščiamam aliuminiui saugių kiekių nėra, nes niekas
nemėgino išsiaiškinti, koks kiekis galėtų būti per didelis.
Yra didžiulis skirtumas tarp nuryjamo (su vandeniu, maistu bei
vaistais) ir vakcinose esančio aliuminio. Visa esmė - jo santykis, kuris realiai patenka į mūsų organizmus. Žarnos veikia kaip aliuminio
absorbcijos barjeras ir kone visiškai užkerta jam kelią į žmogaus organizmą.
Maždaug devyni šimtai devyniasdešimt devynios tūkstantosios
nuryto ir į skrandį patekusio aliuminio dalys pasišalina su išmatomis.

Organizmas absorbuoja tik menką jo dalelytę, nuo vienos šimtosios
iki vieno procento. 15 ' 16 ' 17 ' 18 Tai reiškia, kad aliuminio kiekis, kuris gali
būti nepavojingas, prarytas su vandeniu, maistu ar vaistas, yra kur kas
didesnis už kiekį, kuris nekels pavojaus sušvirkštas, mat šio proceso
metu aliuminis aplenkia apsauginį skrandžio barjerą.
Palyginus kūdikių gaunamą maistą, pastebėti keli dėmesio verti
skirtumai. Krūtimi maitinami kūdikiai aliuminio bemaž negauna
apskritai. Palyginti su kitais, sojos pienu maitinami kūdikiai aliuminio gauna gana daug. Iš buteliuko (pieno mišiniais) maitinami kūdikiai būtų maždaug per vidurį. Nors daugumos kūdikių gaunamo
aliuminio kiekis bus gerokai žemesnis už saugią leistiną normą, sojos
pienu maitinami mažyliai gali viršyti Pasaulio sveikatos organizacijos
nustatytą naująją saugumo ribą.
Vakcinose esantis aliuminis apskritai aplenkia žarnas, vadinasi,
visas patenka į organizmą. Pasirodo, niekas niekada nepaskaičiavo,
ar Didžiosios Britanijos kūdikių gaunamas aliuminio kiekis neviršija
rekomenduojamų maksimalių saugumo ribų. Remiantis maisto absorbavimo tyrimais ir darant prielaidą, kad organizmas įsisavina tik vieną
tūkstantąją su maistu praryto aliuminio dalį, galime nustatyti saugią
švirkščiamo aliuminio dienos normą. Taigi, saugi švirkščiamo aliuminio norma turėtų būti lygi vienai tūkstantajai nuryjamo aliuminio daliai. 2005 metais, kai pirmąkart atlikau šiuos skaičiavimus, saugi nuryjamo aliuminio dienos norma buvo lygi 1 mg kilogramui kūno svorio.
Per burną patenkantis
Absorbuotas / sušvirkštas
saugus kiekis (per dieną) saugus kiekis (per dieną)
Pasaulio sveikatos
organizacijos nustatyta
norma (pradinė)
Pasaulio sveikatos
organizacijos nustatyta
norma (pataisyta
2006 m.)

1 mg / kg svorio

0,001 mg / kg svorio

0,14 mg / kg svorio

0,00014 mg / kg svorio

Kyla klausimas, ar skiepijant šis saugumo lygis nėra peržengiamas ?
Viskas priklauso nuo to, kiek aliuminio, kaip adjuvanto, yra kūdikiams skiriamose vakcinose. Britanijoje aliuminio yra visose vakcinose, skiriamose kūdikiams antrą, trečią ir ketvirtą gyvenimo mėnesį.
Vakcina

Aliuminio kiekis

Pediacel („penki viename J
Meningitis C
Prevenar (pneumokokinė)
HepatitisB*
U

0,33 mg
0,125-0,5 mg (priklausomai nuo rūšies)
0,125 mg
0,25 mg

Kiekvieno skiepijimo metu visi kūdikiai gauna šias vakcinas: Pediacel ir Meningitis C (arba ir Meningitis C, ir Prevenar). Taigi, visi vaikai bet kuriuo atveju gaus nuo 0,455 mg iki 0,955 mg aliuminio. Tai
labai daug, palyginti su tuo aliuminio kiekiu, kuris į bet kurio kūdikio
organizmą pakliūna su maistu. Su vakcinomis gaunamas aliuminio
kiekis, net jei būtų padalijamas visam mėnesiui, kelis kartus viršija Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytas saugias normas, kurias taiko
Įungtinės Karalystės vyriausybė.
Bet tai dar ne viskas, nes vakcinose esantis aliuminis neišskirstomas
mažomis dalelėmis visam mėnesiui, jis patenka į organizmą iškart, per
vieną dieną. Taigi aš paskaičiavau, kiek aliuminio kūdikis vidutiniškai
gauna skiepijimo dieną. Tai atskleidė didelę problemą: gaunama dozė
nuo 44 iki 77 kartų viršijo Jungtinių Valstijų minimalų rizikos lygį ir
iki šimto penkiasdešimties kartų viršijo Pasaulio sveikatos organizacijos tuo metu rekomenduotą maksimalų kiekį.
2006 metais, kai jau buvau atlikęs šiuos skaičiavimus, Pasaulio
sveikatos organizacija sumažino saugias leistinas normas. Lygiai kaip
lungtinių Valstijų aplinkos apsaugos agentūra 1997 metais po naujų
keliamos grėsmės tyrimų sumažino saugų leistiną gyvsidabrio kiekį,
#

Skiriama aukštos rizikos grupės kūdikiams, kartais drauge su kitomis vakcinomis.

taip ir Pasaulio sveikatos organizacijos specialistai sumažino saugią
aliuminio normą. Oficialus saugus kiekis dabar sudaro septintadalį
buvusio.
Sias saugumo ribas specialistų komitetas nustatė dėl to, kad „besivystančią nervų sistemą gali paveikti mažesnės aliuminio junginių
dozės, nei buvo nustatyta anksčiau"19. Mums rūpi būtent kūdikių
nervų sistemos vystymasis. 2006 metais nustatyta nauja saugumo
riba reiškia, jog vidutinio svorio kūdikis gauna aliuminio dozę, kuri
bent penkis šimtus, o gal net per tūkstantį kartų viršija maksimalų
rekomenduojamą kiekį.
Skaičiuodamas padariau keletą prielaidų. Bet net jei tartume, kad
mažiausias žarnose absorbuojamo aliuminio kiekis yra 1 procentas ir
kad visi kūdikiai skiepijami vakcinomis nuo meningito su mažiausia
aliuminio priemaiša (šitaip yra toli gražu ne visada), kūdikio gaunama aliuminio dozė gerokai viršija maksimalų saugų rekomenduojamą
iyg iTaip pat reikėtų pabrėžti, kad šie skaičiavimai taikyti vidutinio
svorio kūdikiams. Mažo svorio ir neišnešioti mažyliai gaus atitinkamai didesnį aliuminio kiekį. Be to, tikėtina, kad aliuminis gali sąveikauti su gyvsidabriu, kita įprastine vakcinų sudedamąja dalimi, ir padidinti pastarojo toksiškumą. Didžiosios Britanijos kūdikiams tai jau
neaktualu, bet gali būti svarbu likusios pasaulio dalies mažyliams.
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Tai nereiškia, kad skiepijami kūdikiai yra kaskart nuodijami aliuminiu. Tačiau reiškia, kad vakcinose esantis aliuminis gali pakenkti
jautresniems kūdikiams, galbūt neišnešiotiems naujagimiams su nepakankamai išsivysčiusiais inkstais (svarbiausiu aliuminio šalinimo
organu) ar genetiškai pažeidžiamiems mažyliams. Kembridžo gydytojai nerimavo, kad neišnešiotiems kūdikiams, gimusiems anksčiau
nei trisdešimt ketvirtą nėštumo savaitę, nuo standartinių intraveninio
maitinimo tirpalų (kurių sudėtyje yra aliuminio) gali kilti ilgalaikių

raidos problemų. Aštuonioliktą gyvenimo mėnesį gydytojai palygino šių kūdikių (maitintų standartiniais maitinamaisiais tirpalais) ir
kitų neišnešiotų kūdikių (maitintų tirpalais su specialiai sumažintu
.i Ii ūminio kiekiu) išsivystymo lygį ir nustatė, jog mažyliams, maitint icms tirpalais su aliuminiu, sulėtėjo galvos smegenų vystymasis.21 Atsižvelgdami į tai matome, jog aliuminio kiekis, kurį kūdikiai (pagal
savo svorį) gauna su skiepais, nuo dviejų iki trijų kartų viršija tą dienos
normą, kurią šio tyrimo metu gaudavo atitinkamais tirpalais maitinti
neišnešioti kūdikiai (0,045 mg kilogramui kūno svorio per dieną).

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI
Praeityje jau buvo kilęs nerimas dėl vakcinose esančio aliuminio.
1957 metais, poliomielito epidemijos įkarštyje, Jungtinės Karalystės
sveikatos apsaugos departamentas taip sunerimo dėl augančių ligos
sukeliamo paralyžiaus rodiklių, jog laikinai uždraudė naudoti vakcinas su aliuminiu (neretai vaikus, paskiepytus šiomis vakcinomis,
iStikdavo paralyžius). Tuomet nuo difterijos ir kokliušo vaikai buvo
skiepijami vakcinomis be aliuminio.
Pastaruoju metu paaiškėjo tam tikras šalutinis vakcinose esančio
.i Ii ūminio poveikis. Dažniausiai pasitaikantis padarinys - dūrio vietoje susidarę niežintys raudoni skausmingi gūželiai ar mazgeliai. Šitaip
nutinka ne daugiau kaip vienam vaikui iš šimto. Tai neatrodo labai
pavojinga ir, medicinine prasme, nėra rimta. Tačiau daugeliui paveikI ii kūdikių labai niežti, ir jie kasosi odą iki kraujo. Trys ketvirtadaliai
poveikį junta ir po ketverių metų nuo skiepijimo, o kai kurie vaikai
kamuojasi net po septynerių metų. 2 2 , 2 3
Problemos mastas paaiškėjo tik visai neseniai, nes dauguma gumbelių pradeda rastis maždaug praėjus savaitei po injekcijos, ir nei
gydytojai, nei tėvai jų nesiejo su skiepais. Pavojus, kad vaikui iškils
nicžintis gūželis, padidėja po pakartotinio skiepijimo vakcinomis

su aliuminiu - tai kelia didžiulį nerimą, nes į skiepijimo kalendorių
įtraukiama vis daugiau ir daugiau skiepų.
Makrofaginis miofascitas (MMF) - naujai atrasta liga, kurią sukelia vakcinose esantis aliuminis. Dešimtajame dešimtmetyje grupė
Prancūzijos gydytojų, raumenų ligų srities specialistų, atkreipė dėmesį į didėjantį žmonių, besiskundžiančių nusilpusiais raumenimis,
geliančiais sąnariais, o kai kada ir dideliu bendru nuovargiu, skaičių.
Norėdami nustatyti diagnozę, gydytojai paėmė raumenų biopsijas
(mažus mėginius). Tai, ką jie aptiko, neatitiko jokios žinomos ligos
pavyzdžio, tad šį naują sutrikimą gydytojai pavadino makrofaginiu
miofascitu (MMF). 24 ' 25
Laikui bėgant paaiškėjo, kad sergančių žmonių vis daugėja. Tirdami ligonius, injekcijos vietose gydytojai aptiko aliuminio požymių;
didelei pacientų daliai išsivystė tokios autoimuninės ligos, kaip išsėtinė sklerozė.26 Daugelio pacientų simptomai buvo identiški lėtinio
nuovargio sindromui ar mialginiam encefalomielitui; didžioji žmonių dalis susirgo už kelių mėnesių po skiepijimo, tad nustatyti ryšį
buvo nelengva.
Prancūzijos gydytojai iškėlė mintį, kad jautrių žmonių atveju vakcinose esantis aliuminis metų metus išlieka injekcijos vietoje, nes nėra
veiksmingai šalinamas iš organizmo. Gerai žinoma, kad aliuminis yra
galingas imuninės sistemos stimuliatorius ir, matyt, iš dalies galėtų
27 28

stumtelėti ją alerginio ar autoimuninio sutrikimo link. ' Gydytojai
tiki, kad aliuminis gali būti tiesiogiai susijęs su tuo, jog šie žmonės
susirgo išsėtine skleroze ar kitomis imunologinėmis ligomis.
Be abejo, ši teorija prieštaringa. Daugelis vakcinų specialistų užginčijo Prancūzijos gydytojų komandos išvadas ir interpretacijas. Jie
atkreipė dėmesį, kad problema aptikta tik Prancūzijoje ir kad toks
poveikis pasireiškė vos keliems žmonėms. Taip, daugelis atvejų šiuo
metu išaiškinti Prancūzijoje, bet toli gražu ne visi. Tokią padėtį galima būtų aiškinti tuo, jog prancūzai raumenų biopsijas paprastai ima

iš tos pačios rankos dalies, kur dažniausiai atliekamos injekcijos. Kitose šalyse raumenų biopsijos imamos iš skirtingų kūno vietų. Ieškant
aliuminio, turi būti tiriamos būtent injekcijų vietos. Keli susirgimų
atvejai išaiškinti ir už Prancūzijos ribų - Italijoje, JAV, Ispanijoje, Portugalijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Australijoje.
Kai kurie tyrimai patvirtina mintį dėl aliuminio sąsajų su tokiais
susirgimais, kaip išsėtinė sklerozė ir lėtinio nuovargio sindromas. Viena tyrėjų grupė nustatė, kad išsėtine skleroze sergančių žmonių šlapime aliuminis iki 40 kartų viršija kiekį, randamą sveikų žmonių šlapime, ir iškėlė mintį, jog aliuminis išsėtinės sklerozės atveju galėjo būti
„neatpažintas aplinkos veiksnys"29. Kita grupė nustatė, kad aliuminio
kiekis lėtiniu nuovargiu besiskundžiančių žmonių kraujyje du kartus
viršija normą, ir tai patvirtina argumentą, jog aliuminis gali sukelti
lėtinio nuovargio sindromą bei mialginį encefalomielitą.30 Vyriškis iš
Nortumberlando buvo pirmasis, kuriam diagnozuotas lėtinio nuovargio sindromas, makrofaginis miofascitas ir aliuminio perteklius. Jį
tyrinėję gydytojai susirūpino dėl „potencialaus pavojaus, susijusio su
aliuminio turinčiais adjuvantais". Jie nerimauja, kad maždaug vienas
asmuo iš šimto gali būti pernelyg jautrus vakcinose esančiam aliuminiui; žmonės buvo paskiepyti ankstyvoje vaikystėje, ir nors tada jokių
akivaizdžių sutrikimų nepasireiškė, vakcinos galėjo taip įjautrinti jų
imunines sistemas, kad į vyresniame amžiuje sušvirkštas vakcinas su
aliuminiu šie asmenys reaguoja pernelyg jautriai.
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Gali būti, jog MMF (makrofaginis miofascitas) yra retai pasitaik anti problema, bet kadangi iki pastarojo meto niekas šios ligos neieškojo, niekas ir nežino. MMF diagnozė identiškiems dvyniams rodo,
kad jautrūs žmonės gali turėti genetinį polinkį ligai, kurią, galimas
įlaiktas, sukelia vakcinose esantis aliuminis.31 Nors MMF dažniausiai
pasireiškia suaugusiems, susirgimas nustatytas ir septynių mėnesių
nesulaukusiems vaikams.32 Pasaulio sveikatos organizacija sutinka,
k ad MMF egzistuoja ir kad ją gali sukelti vakcinos su aliuminiu.

T Y L O S SĄMOKSLAS
Pasaulio sveikatos organizacija yra viena ištikimiausių vakcinacijos
rėmėjų. Tačiau netgi ji pripažįsta, kad aliuminis galėjo sukelti rimtus susirgimus, ir griežtai rekomenduoja tirti toliau. Tuo pat metu
organizacija teigia, jog nėra pagrindo manyti, kad egzistuoja pavojus
sveikatai, ir nesiūlo jokių permainų dėl tolesnio vakcinų su aliuminiu
vartojimo.
Šitaip gali būti dėl to, kad aliuminiui nėra jokios realios alternatyvos ir kad pasiūlymas j j pašalinti galėtų sužlugdyti pasaulinę vakcinacijos programą. Jau pagamintos kelios vakcinos be aliuminio - tokios
kaip MMR bei su ja susijusios atskiros vakcinos. Sios srities specialistai įsitikinę, kad vakcinacijos efektyvumui užtikrinti tam tikros adjuvanto formos yra būtinos, o vienintelis naudojamas adjuvantas - aliuminis, neturintis lengvai gaunamo pakaitalo. Atliekami moksliniai
tyrimai, ieškant aliuminiui tinkamų alternatyvų, kurios vakcinose
veiktų kaip adjuvantai, tačiau kol kas dar neaišku, ar pavyks rasti kokį
nors saugų bei efektyvų pakaitalą.
Nors žinome, kad aliuminis yra labai nuodingas (o kūdikiai gauna
dozes, tūkstantį kartų viršijančias saugumo ribas), panašu, jog tolesnius tyrinėjimus stabdo tylos sąmokslas. Ko gero, dar labiau neramina
tai, kad tiems tyrimams, kurių reikalauja Pasaulio sveikatos organizacija, gali kilti realių kliūčių. Grupė Švedijos gydytojų, tyrinėjusių
MMF, buvo pakankamai sunerimę, kad paskambintų vakcinos gamintojams ir paragintų ieškoti alternatyvų jų vakcinose naudojamam
aliuminiui.22 Paskui ta pati gydytojų grupė negavo finansavimo ir negalėjo tęsti tyrimo, susijusio su dideliu skaičiumi vaikų, kuriems pakenkė viena konkreti vakcina.23

4
NERAMUMAI DEL SKIEPŲ
RAUPAI IR SKARLATINA

Norint suprasti, kaip medicina vertina skiepus, derėtų atsigręžti atgal
ir apžvelgti vakcinas, kurios pateikiamos kaip tipiškas sėkmingos vakcinacijos pavyzdys. Šitaip buvau mokomas, kai studijavau mediciną,
l ai byloja, kiek daug turime žinoti apie problemas, su kuriomis susiduriame šiandien, skiepydami nuo kitų ligų.
Infekcinės ligos mūsų šiuolaikiniame amžiuje nėra naujos. Jos buvo
žmonijos rykšte šimtus metų, vyriausybėms mėginant sukontroliuoti
baisiausias epidemijas. 1346 metais, mėgindamas sustabdyti raupsi] plitimą, Edvardas II bandė ištremti iš Londono raupsuotuosius.
1564 metais, Londone siautėjant maro epidemijai, Elžbieta I ėmėsi
dar drastiškesnių priemonių. Ji pabėgo į Vindzorą ir įsakė kiekvieną
atvykusį iš Londono pakarti specialiai tam tikslui turgaus aikštėje
pastatytose kartuvėse. Prabėgus trims šimtams metų, 1876-aisiais,
vidutinė gyvenimo trukmė Anglijoje ir Velse siekė 41 metus vyrams

ir 43 metus moterims. Trečdalio mirčių priežastis - infekcijos. Didžiausią pavojų kėlė tuberkuliozė, skarlatina, kokliušas ir tymai. Nenuostabu, jog kova su infekcinėmis ligomis buvo laikoma svarbiausiu
medicinos tikslu.
Raupai buvo toji liga, kuri galiausiai paskatino sukurti pirmąją vakciną. Raupais susergama nuo artimo kontakto su užsikrėtusiu
asmeniu, pakyla temperatūra, kūną išberia ligai būdingos pūslelės,
nuo kurių pasveikusiems visam laikui lieka bjaurios žymės. Mirdavo bemaž ketvirtis užsikrėtusiųjų. Raupai atsirado iš paprastos, gana
lengvai persergamos šešioliktojo amžiaus ligos ir septynioliktajame
amžiuje virto pagrindine mirties priežastimi, pranokdami Europą
nusiaubusį buboninį marą. 1694 metais nuo raupų mirė Anglijos
karalienė Marija, viena iš daugelio Europos karališkųjų šeimų narių,
tapusių šios ligos aukomis. Praėjo daugiau nei keturiasdešimt metų, ir
aštuonioliktojo amžiaus pradžioje raupai pasiglemžė beveik ketvirtadalį Londono gyventojų.
Po pirmosios Angliją nusiaubusios epidemijos (1628 metais) paaiškėjo, kad pasveikusieji nuo raupų niekada daugiau jais nesuserga.
Deja, veiksmingo gydymo nebuvo.
Tuomet Edvardas Dženeris (.EdiuardJenner), kaimo gydytojas iš
Glosteršyro, pasauliui pasiūlė skiepus. Kaimo vietovėse visi žinojo,
kad ūkininkai, laikantys karves ir užsikrečiantys karvių raupais, niekada nesuserga tikraisiais žmones kamuojančiais raupais. 1796 metų
gegužės 14 dieną Dženeris atliko savo garsųjį eksperimentą. Jis paėmė pūlių iš melžėjos Saros Neįmes (Sarah Neįmes) rankos - moteris,
melždama užsikrėtusias karves, pati užsikrėtė jų raupais. Tuos pūlius
gydytojas įskiepijo į aštuonerių metų berniuko Džeimso Fipso (James
Phipps) ranką. Po septynių savaičių Dženeris įskiepijo Džeimsui tikrųjų raupų pūlių. Užuot susirgęs, berniukas jautėsi kuo puikiausiai.
Dženeris sėkmingai pakartojo eksperimentą su keliais kitais žmonėmis ir aprašė rezultatus.

Žinia apie šį eksperimentą veikiai pasklido po visą pasaulį. Galimybė užkirsti kelią plačiai paplitusiai ligai, nuo kurios mirdavo maždaug
ketvirtadalis užsikrėtusiųjų, buvo sutikta su didžiausiu džiaugsmu.
1841 metais Anglijos parlamentas paskelbė, jog tie, kurie neišgali
nusipirkti, karvių raupų skiepus gaus nemokamai. Dėl medikų lobizino 1853 metais buvo išleistas aktas, įpareigojantis privalomai paskiepyti visus Anglijoje ir Velse gimusius vaikus. Tėvai, atsisakę skiepyti
vaikus, turėjo sumokėti 20 šilingų baudą (šiandien tai būtų maždaug
50 svarų).1

JUDĖJIMO PRIEŠ PRIVALOMĄ
VAKCINACIJĄ PRADŽIA
Visgi lygiai tuo pat metu augo ir nepasitikėjimas vakcinacija - iš dalies dėl to, kad vis daugiau žmonių mirdavo nuo raupų, nors buvo paskiepyti. Privalomos vakcinacijos pradžia davė didžiulį impulsą abeji >nėms dėl skiepų efektyvumo. Lemiamu postūmiu tapo 1854 metais
išleistas Džono Gibso (John Gibbs) bukletas „Mūsų medicinos laisves". Keliuose miestuose kilo riaušės. Buvo priimami vis griežtesni
/statymai, įskaitant 1867 metais išleistą „katės ir pelės" aktą, bausmių
sankcionavimą, baudas ar įkalinimą neribotam laikui, kol tėvai paklus
/statymui. 2 1869 metų sausio 15 dieną Viljamą Džonsoną iš Lesterio
pirmą iš daugelio įkalino dviem savaitėms, nes vyriškis neleido paskiepyti savo vaiko.
Panašiai kaip ir šiandien, judėjimo prieš vakcinaciją šalininkai įrodinėjo turį laisvo pasirinkimo teisę, prieštaravo valstybės kišimuisi į
šeimos reikalus ir tikėjo (kaip paaiškėjo, ne be pagrindo), kad su raupais galima kovoti kitokiomis priemonėmis.
Kadangi baudos už skiepų atsisakymą vis didėjo, susikūrė Nacionalinė kovos prieš privalomą skiepijimą lyga (National Anti-Com-

pulsory Vaccination League), remiama garsių parlamento narių bei
gydytojų.
1885 metų kovo 23 dieną Lesteryje įvyko didžiulė demonstracija
prieš vakcinaciją, joje dalyvavo per 100 000 žmonių. Po jos vyriausybė įsteigė Karališkąją komisiją. Ilgus metus posėdžiavusi, 1896 metais
komisija pagaliau nusprendė, jog vakcina nuo raupų buvo veiksminga, tačiau rekomendavo panaikinti didėjančias baudas už atsisakymą
skiepytis. 1898 metais buvo priimtas naujas vakcinacijos įstatymas,
leidžiantis neapmokestinti „nepaklūstančių priešgynų". Tai lėmė staigų skiepijamų vaikų skaičiaus nuosmukį.3

AR VAKCINA NUO RAUPŲ BUVO
VEIKSMINGA?
Dženeris buvo įsitikinęs, jog skiepai saugos nuo raupų visą gyvenimą.
Ilgainiui paaiškėjo, kad jis buvo neteisus, nes norint palaikyti apsaugą
reikia šešių ar septynių pakartotinių vakcinos dozių - tai pamoka, kurią gydytojai mokosi iki šiol. Taip pat akivaizdu, jog vakcinacija buvo
veiksminga tik iš dalies, tą 1897 metais įrodė ligos protrūkis Midlsbro: iš 98 procentų paskiepytų gyventojų raupais susirgo 1411, kitaip
4

tariant, 86 procentai paskiepytųjų. Panašių ligos bangų būta Sefilde
bei Londone5, epidemijos tęsėsi ir dvidešimtajame amžiuje, tačiau be
jokių sąsajų su paskiepytų gyventojų dalimi.
Šiandien mums svarbu suvokti, jog vakcinacijos sėkmė buvo tikrai
gana kuklus reiškinys. Po vakcinų įvedimo išties sumažėjo mirštamumas nuo raupų, bet tuomet žmones šienavo kitos rykštės, pavyzdžiui,
tymai ar skarlatina, tad sunku nustatyti, kiek prie to sumažėjimo prisidėjo skiepai.
Nors vakcina nuo raupų užtikrina tam tikrą apsaugą, privalomo
skiepijimo priešininkai įtikinamai argumentavo, jog tikroji miršta-

mumo sumažėjimo priežastis - sanitarinių sąlygų pagerėjimas. Be to,
jie teigė, kad mirčių nuo raupų mažėjo, nepaisant vakcinacijos rodiklių kritimo - šitaip nieku gyvu nenutiktų, jei mirštamumo kontrolę
lemtų skiepai. Be to, kilo pašalinių poveikių, j kuriuos privalu atsižvelgti, grėsmė. Pradinė vakcina nuo raupų buvo nešvari, nesaugi ir
galėjo pernešti infekcijas. Tiesą sakant, būtent dėl vakcinos Europoje
išplito sifilis.
Nors devynioliktojo amžiaus pabaigoje buvo sukurta saugesnė
(Švaresnė) vakcina, ir liga bemaž neplito, didėjo kitų pašalinių poveikių svarba. Sunkiausiomis komplikacijomis tapo smegenų uždegimas
(encefalitas) ir sunki odos liga (vakcininė egzema). Abi galėjo baigtis mirtimi. 1948-1957 metais Anglijoje ir Velse nuo raupų mirė 26
įmonės, o nuo vakcinacijos - 34. 6 Tuo metu grėsė didesnis pavojus
mirti nuo vakcinos nei nuo pačios ligos.

KĄ APIE SKIEPUS NUO RAUPŲ GALIME
PASAKYTI ŠIANDIEN?
I )evynioliktojo amžiaus pabaigoje mirtingumas nuo raupų gerokai
sumažėjo ir, nepaisant vakcinacijos rodiklių kritimo, išliko nedidelis. Kadangi ši liga be paliovos retėjo - tuo pat metu augo santykinis
vakcinacijos pavojus - vis daugiau gydytojų ragino nebeskiepyti nuo
taupų.
Dvidešimtojo amžiaus viduryje tapo akivaizdu, jog svarbiausias
ligos suvaldymo veiksnys yra ne visuotinė vakcinacija, o sergančiųjų
izoliavimas ir jų artimųjų skiepijimas, siekiant nutraukti infekcijos
plitimo grandinę. Kai kurie gydytojai ragino atsisakyti „beatodairiško
kūdikių skiepijimo"7, kuris, pasak jų, buvo „mažavertis ir pavojingas" 8 .
Kai 1948 metais privaloma vakcinacija buvo sustabdyta, skiepijamų
kūdikių sumažėjo nuo 37 iki 18 procentų. Per šeštąjį ir septintąjį de-

šimtmetį skiepai nuo raupų nusinešė 21 gyvybę, o nuo pačios ligos
mirė tik vienas žmogus.
Vakcinacijos nuo raupų vyriausybė atsisakė 1971 metais, kai buvo
pripažinta, kad skiepai kelia didesnį pavojų nei pati liga. Paskutiniai
raupų atvejai Jungtinėje Karalystėje užfiksuoti 1973 ir 1978 metais,
abu dėl nelaimingų atsitikimų laboratorijose. 1978-aisiais kilo nedidelis protrūkis Birmingame, vienas žmogus mirė. Tai buvo paskutiniai atvejai pasaulyje.
Pažymėtina, kad pasaulio mastu masinė vakcinacija nebuvo itin
veiksminga. Raupai išnyko tiek tose šalyse, kur skiepyta buvo mažai
ar neskiepyta visai (pavyzdžiui, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje),
tiek ir tose, kur vyko visuotinė vakcinacija.9 Kai 1967 metais Pasaulio
sveikatos organizacija ėmėsi vykdyti savo Sustiprintą raupų naikinimo
programą, jos strategija apėmė ir masinę, šimtaprocentinę šalių, kuriose tebeegzistavo raupai, gyventojų vakcinaciją. Netrukus organizacijai teko prisiminti Britanijos pamoką apie tai, jog masinė vakcinacija
Jungtinėje Karalystėje buvo ir neveiksminga, ir pavojinga. Paaiškėjo,
kad sėkmingesnis yra kitas būdas - „izoliavimo ir priežiūros strategija". Užuot masiškai skiepijus visus, šiuo atveju buvo svarbiausia greitai aptikti ir izoliuoti naujus ligonius, užkertant kelią ligos plitimui.
Drauge derėjo paskiepyti ligonio artimuosius. Sis būdas pasirodė besąs gerokai veiksmingesnis, ir paskutinis laukinių raupų atvejis buvo
diagnozuotas Somalyje 1977 metais. Po dvejų metų Pasaulio sveika10 n 12

tos organizacija paskelbė, jog pasaulyje raupų nebėra. ' '

Ar raupai būtų išnykę savaime, kaip maras ? Niekada nesužinosime. Vien masinė vakcinacija nepajėgė įveikti raupų, nors ir prisidėjo
prie jų išnaikinimo. Vakcinacija tikrai neturi teisės prisiskirti sau visų
nuopelnų, nes pagrindinis vaidmuo teko „izoliavimo ir priežiūros
strategijai". Vadovaujantys veikėjai pripažino, kad kova su raupais
buvo rizikinga, o pergalė pasiekta per vargus.

13

Norėdami pamatyti, kaip be žmogaus įsikišimo kinta mirtina ligų
grėsmė, turėtume atkreipti dėmesį į skarlatiną.
Skarlatina pirmąkart nustatyta antroje septynioliktojo amžiaus
pusėje. Tuomet tai buvo nesunki liga. Aštuonioliktojo amžiaus viduryje, prieš vėl tapdama lengvu susirgimu, skarlatina nusinešė daug gyvybių. Devynioliktojo amžiaus viduryje ji grįžo, virsdama pagrindine
vaikų mirties priežastimi. 1870 metais skarlatina Anglijoje pareikalavo mažiausiai 40 000 gyvybių, po to mirtingumo rodikliai nuolat
krito.
Nuo devynioliktojo amžiaus pabaigos skarlatinos pavojingumas
be paliovos mažėjo, bet šio proceso priežastis lieka nežinoma. Nuo
skarlatinos niekas niekada neskiepijo, o veiksmingi antibiotikai - visų
pirma penicilinas - atsirado tik XX amžiaus penktajame dešimtmetyje. Ko gero, pagrindinis veiksnys, lėmęs mirtingumo nuo skarlatinos
(taip pat nuo tymų, kokliušo ir tuberkuliozės) mažėjimą, buvo geresnė mityba. Prie galutinio jos išnaikinimo prisidėjo ir antibiotikai.
Skarlatina nėra vienintelis pavyzdys. Dvidešimtojo amžiaus pradžioje skarlatina, tymai, kokliušas ir difterija buvo keturios pagrindinės Jungtinės Karalystės vaikų ligos žudikės. Tačiau per pirmąją
anvžiaus pusę, dar prieš atsirandant vakcinoms ir antibiotikams, mirštanuimas nuo visų keturių ligų stulbinamai sumažėjo. Dar senesnis
pavyzdys - buboninis maras, kuris keturioliktajame amžiuje per penkerius metus nusinešė dvidešimt penkis milijonus europiečių (trečdaIj populiacijos) gyvybių, o vėliau dingo be pėdsako.
Nors vakcina nuo raupų buvo reikšmingas atradimas, jos panaudojimas per pirmą masinę vakcinaciją istorijoje nenusipelno tokios
pat garbės. Pavyzdžiui, 1897 metais Midlsbro kilo ligos protrūkis,
nors dauguma ligonių buvo paskiepyti. Kadangi raupai artėjo prie išnykimo ribos, paaiškėjo, kad privaloma vakcinacija yra pavojingesnė
u/ ligą, nuo kurios turėtų apsaugoti. Ligos stiprėja ir silpsta natūra-

liai, nepriklausomai nuo to meto medicinos pasiekimų. Šiandienos
„maras" yra AIDS. Manoma, jog ši liga, apie kurią ankstesnė karta nė
nebuvo girdėjusi, gali pražudyti daugiau žmonių nei maras: 2005 metais pasaulyje nuo AIDS mirė pusė milijono vaikų. Raupai atsirado iš
sąlyginai lengvo susirgimo, nustatyto šešioliktajame amžiuje, ir virto
rimta grėsme. Poliomielitas - kita liga, kuri per kelis dešimtmečius iš
bemaž nepavojingos virto šiurpą keliančia rykšte. Būtų išties neapdairu ir nesąžininga tvirtinti, kad natūralų ligos nykimą lemia medicininė intervencija, ypač tuomet, kai toji intervencija yra privaloma.

5
SMAUGIKE
DIFTERIJA

Kita didi ir dažnai cituojama sėkmingos vakcinacijos istorija yra apie
skiepus nuo difterijos. Kaip žinoma, 1941 metais pradėta nacionalinė
v akcinacija nuo difterijos davė pradžią ir Jungtinės Karalystės imuni/. arijos vaikystėje programai.
Istorija bemaž tokia pat kaip tymų ir kokliušo atveju. 1859 metais
ilulžiulė difterijos epidemija nusinešė per 10 000 gyvybių. Si liga tapo
pagrindine vaikų mirties priežastimi Jungtinėje Karalystėje ir didžiojoje Kuropos dalyje.
'lačiau devynioliktojo amžiaus pabaigoje prasidėjo keisti dalykai.
Sergamumas nesumažėjo, tačiau pati liga tapo nebe tokia grėsminga.
NI irštamumo rodikliai nuolat krito, nors nebuvo imtasi jokių ypatinK4 K y J y

m o ar

profilaktikos priemonių.

Difterija yra infekcinis susirgimas, kurį sukelia bakterijos*. Iš prailJ.ių jos įsitvirtina burnos gale, sukeldamos gerklės skausmą, bendrą
' < orynebacterium diphtheriae arba C. diphtheriae.

negalavimą ir karščiavimą. Gerklėje susiformuoja plėvelė, kuri gali
plisti, apsunkinti kvėpavimą ir sukelti obstrukciją (todėl liga ir vadinama smaugike). Kartais būklė taip pablogėja, jog trachėjoje tenka
chirurginiu būdu padaryti angą, kad ligonis galėtų kvėpuoti. Tačiau
pagrindinį pavojų kelia bakterijų išskiriami nuodai. Jie gali plisti į širdį bei nervus, sukeldami sunkią ligą ar net mirtį. Nuo šių komplikacijų miršta apie 5 - 1 0 procentų susirgusiųjų.

PRIEŠNUODIS
Ieškant veiksmingų gydymo nuo difterijos priemonių, buvo sukurtas antidotas (priešnuodis). Duodamas pakankamai anksti, jis galėjo užkirsti kelią rimtam susirgimui, nukenksminti didžiausią pavojų
keliančius difterijos toksinus. Nepaisant nesėkmės, kai Jungtinėse
Valstijose nuo priešnuodžio (medicininis terminas - antitoksinas),
užkrėsto gyvomis stabligės bakterijomis, mirė dešimt vaikų, šis gydymo būdas tapo svarbiu, gelbėjo gyvybes ir nedideliu mastu buvo
naudojamas maždaug nuo XX amžiaus pradžios. Norint, kad gydymas būtų veiksmingas, antidotą reikėjo skirti labai anksti, tad taikyti
jį plačiau praktiškai nebuvo įmanoma.
Tikroji vakcinacija susiformavo dvidešimtojo amžiaus pradžioje.
Siekiant suaktyvinti imuninę sistemą, į organizmą būdavo sušvirkščiamas saugus difterijos užkratas. Saugus užkratas panašus į tikrąjį, jis
skatina organizmą gaminti savąjį antidotą, kuris, kai prireiks, pajėgs
nukenksminti difterijos toksiną. Sis užkratas, paverstas saugiu, vadinamas toksoidu.
Jungtinės Karalystės gydytojai daug diskutavo apie skiepijimo difterijos toksoidu reikšmę. Dauguma gydytojų nepasitikėjo imunizacija,
be to, po teisės aktų, įpareigojančių tėvus paskiepyti savo vaikus nuo
raupų, tvyrojo priešiškumas bet kokiai vakcinacijai. Dar daugiau, gy-

įlytojai suprato, kad difterija ir be vakcinacijos virsta nebe tokia rimta
liga. Trečiajame dešimtmetyje kai kurios vietinės valdžios institucijos
kai kuriose šalies dalyse pradėjo selektyvinę (atrankinę) imunizaciją.
Bet tik XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje bendra medikų nuomonė galutinai pakrypo visuotinės imunizacijos naudai. 1941-aisiais
metais vyriausybė pradėjo nacionalinę imunizacijos kampaniją, pasitelkdama filmus bei plakatus ir tokiu būdu stengdamasi įtikinti tėvus,
jog vaikus skiepyti reikia.
Si kampanija buvo labai sėkminga. Iki 1943 metų buvo paskiepyta
pusė Jungtinės Karalystės vaikų. Nors mirštamumas nuo difterijos jau
mažėjo, skiepai, regis, dar labiau paspartino procesą.
Pats Sveikatos apsaugos departamentas pripažino, kad vaikų mirštuniumo nuo difterijos rodikliai negali būti siejami tik su imunizacija.
Šiaip ar taip, tie rodikliai nuo 888 mirčių milijonui vaikų 1901 metais
nukrito iki 301 mirties atvejo milijonui vaikų 1938-aisiais (kitaip tariant, mirčių sumažėjo 66 procentais), ir visa tai įvyko dar prieš visuotinės imunizacijos įvedimą. Tačiau, be abejo, imunizacija pagelbėjo
įveikti ligą. Nustatyta, jog 1946 metais mirštamumas nuo difterijos
sudarė penktadalį to, kurio galima buvo tikėtis, jei rodikliai būtų maifcėję tokiu pat greičiu kaip prieš imunizaciją.1

PIRMOJI SKIEPŲ PANIKA
Bet tuomet atsitiko didžiulė nelaimė. Veikiai paaiškėjo, kad injekcija,
suSvirkšta žmogui su besivystančiu poliomielitu, gali sukelti ilgalaikį
paralyžių. Si tragedija, pavadinta „injekcine provokacija", įvyko poliomielito epidemijos metu. Kadangi plačiausiai tuo metu naudojama
injekcija buvo skiepai nuo difterijos, jie ir tapo svarbiausiu kaltininku,
negana to, panašu, kad vakcinacija išties prisidėjo prie beprecedentės
poliomielito epidemijos 1947 metais. Šeštojo dešimtmečio pradžioje

specialistai apskaičiavo, jog 13 procentų paralyžiaus nuo poliomielito
atvejų vaikams sukėlė vakcinacija (tuo metu daugiausia nuo difterijos
ir iš dalies nuo kokliušo). 2 ' 3 ' 4
Sveikatos apsaugos departamentas taip sunerimo, kad, kilus vietiniam poliomielito protrūkiui, patarė pristabdyti skiepijimą nuo difterijos.5 Si visiškai pateisinama „skiepų panika" prisidėjo prie to, jog per
metus (nuo 1949 iki 1950 metų) imunizacija sumažėjo 25 procentais.
Vienos sėkmingos priemonės (imunizacijos nuo difterijos) taikymas
Jungtinėje Karalystėje turėjo įtakos visai kitokiai problemai - sunkiausiai poliomielito epidemijai, kokią kada nors teko matyti.
1952 metais, staigiai kritus sergamumo difterija rodikliams, Sveikatos apsaugos departamentas paskelbė: „Difterija, šioje šalyje buvusi
viena pagrindinių vaikų mirštamumo priežasčių, dabar užima nereikšmingas pozicijas."6 Toliau departamentas teigė, jog prie šio sumažėjimo svariausiai prisidėjo imunizacija. Visgi ministerijos atmintis
akivaizdžiai šlubuoja, nes vos prieš ketverius metus ji pati pripažino,
kad nuo 1901 iki 1938 metų, dar prieš visuotinės imunizacijos įvedimą, mirštamumo nuo difterijos rodikliai sumažėjo dviem trečdaliais.
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Kaip matysime vėliau, šis įvertinimas tebuvo pirma iš daugelio perdėtų liaupsių imunizacijos veiksmingumui.
1955 metais difterija Jungtinėje Karalystėje apibūdinta kaip „reta
liga", tais pačiais metais Sveikatos apsaugos departamentas nutarė, kad
8 9

„yra pagrindo tikėtis, jog liga gali būti likviduota visiems laikams" ' .
Užuomina apie „likvidavimą" netikėta, netgi šiek tiek klaidinanti.
Imunizacijos nuo difterijos pagrindas - toksoidas, kuris kovoja su
bakterijų nuodais, bet ne su pačiomis bakterijomis. Vakcina inaktyvina (padaro neveiklius) mirtinus nuodus, kurie sukelia ligą, bet nesunaikina juos gaminančio mikroorganizmo.
Tačiau vyriausybės lūkesčiai veikiausiai nebuvo iš piršto laužti, nes,
prasidėjus visuotinei imunizacijai, daugmaž išnyko ir pati nuodus gaminanti difterijos bakterija. XX a. aštuntojo dešimtmečio pabaigoje

Inivo galima teigti, kad Jungtinėje Karalystėje difterijos nebėra. Per
pastaruosius 20 metų šalyje užregistruoti apytiksliai 2 susirgimai difterija per metus, mirties atvejų faktiškai nepasitaikė. XX a. devintajame dešimtmetyje daugelis šalių išgyveno tokią pat tendenciją, tad
buvo optimistiškai tikimasi, jog liga iš tiesų bus įveikta - iki krizės
Rusijoje.

RUSIJOS ATGIMIMAS - AR ESAME
APSAUGOTI NUO DIFTERIJOS?
XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje Vakarų pasaulį sukrėtė didžiulė difterijos epidemija, kuri prasidėjo Rusijoje ir išplito visose buvusiose SSRS respublikose. Ligos protrūkis negalėjo būti visiškai nelikėtas, nes didžioji dalis Europos valstybių, įskaitant ir Rusiją, žinojo,
kad daugybė suaugusiųjų turi menką imunitetą nuo difterijos arba
neturi jo visai.10 Vis dėlto epidemija buvo stebėtinai gausi ir smarkiai
skyrėsi nuo tų, kurios buvo kilusios anksčiau. Ankstesni protrūkiai
labiausiai palietė vaikus, o šis - paauglius ir suaugusiuosius. Nuo 1990
Iki 1998 metų buvusioje SSRS užregistruota daugiau nei 157 000 ligos atvejų, 5 000 baigėsi mirtimi. 11
Kodėl kilo ši didžiulė epidemija? Yra keletas tokią situaciją sąlygojančių veiksnių: didžiulis socialinis ir ekonominis nestabilumas, įsiviešpatavęs po geležinės uždangos griuvimo; didelio masto gyventojų
judėjimas, dėl kurio difterija galėjo būti pernešama silpnesnio imuniteto žmonėms; laikinas medicininio aptarnavimo įstaigų žlugimas;
vilkinimas, delsimas imtis priemonių epidemijos suvaldymui; sumažėjusi imunizacijos vaikystėje apimtis; daugybė neapsaugotų suauguiiųjų.
Kaip dažnai nutinka, prie epidemijos protrūkio prisidėjo visų šių
veiksnių derinys. Nors vidutinis mirštamumo rodiklis siekė 5 - 1 0 procentų, šįsyk dėl netinkamo gydymo jis labai išaugo ir perkopė 20 pro-

centų. Pasauliui buvo priminta, kad difterija vis dar gali būti mirtinai
pavojinga. Nors dauguma susirgusių žmonių buvo imunizuoti, nepaskiepytieji, regis, sirgo sunkiau, jiems dažniau grėsė mirtis. Siekiant
pažaboti epidemiją, prasidėjo pakartotinės visuotinės vakcinacijos
kampanijos. Tačiau imunizacija nuo difterijos tegalėjo pagelbėti kai
kuriems žmonėms nesusirgti nuo difterijos užkrato, bet nepajėgė
užkirsti kelio ligos plitimui - juk vakcina tik nukenksmina nuodus,
nepakenkdama pačioms bakterijoms. Ko gero, masinė vakcinacija prisidėjo prie epidemijos baigties, bet mes niekada nesužinosime, koks
buvo jos indėlis.
Epidemija Rusijoje mus pamokė, kad difterija vis dar gali būti rimta liga. Nors didžioji dalis susirgusiųjų visiškai pasveiksta, o protrūkiai
dažniausiai kyla ten, kur viešpatauja skurdas ir gyventojų perteklius,
ligos pakirstų sveikų žmonių mirties tikimybė svyruoja maždaug nuo
vieno iš dešimties iki vieno iš dvidešimties. Nors ši liga Jungtinėje Karalystėje yra labai reta, bet jos sugrįžimo tikimybė didesnė nei kitų
retų ligų.
Ko gero, visuomenėje yra plačiai paplitusios nekenksmingos, ligą
sukeliančių nuodų negaminančios difterijos bakterijos - paprastai jos
veisiasi mūsų nosyje ir

