
zovat diagnostická kritéria, avšak mnohé studie dokazují, že změny v dia-
gnostice nejsou důvodem vysoké incidence autistů v Usa [46]. Pokud by snad
chtěl někdo epidemii Pas v Usa popírat, pak vězme, že Federální výbor pro
koordinaci výzkumu autismu Usa (iaCC) vyhlásil dne 5. března 2009 první
federální strategický plán pro výzkum autismu (http://iacc.hhs.gov/strategic
plan/advisory-panel-releases-first-federal-strategic-plan-for-autism-
research.shtml). V čr není dosud nebezpečí narůstající prevalence Pas do-
statečně vnímáno. i mezi odborníky je však stále vžité tvrzení o tom, že
autismus je genetické a neléčitelné onemocnění. Vědecká literatura, média
a početné organizace rodičů autistických dětí hledají nejrůznější příčiny au-
tismu ve změnách životního stylu v posledních desetiletích. Jsou to například
vakcinace, rtuť a těžké kovy, alergie na potraviny, záněty trávicího traktu,
různá traumata v těhotenství a v době vývoje mozku, což mnohdy vede k dis-
kusím, které přesahují oblasti medicíny, a dokonce i k soudním sporům. 

naše sjednocující teorie je založena na předpokladu, že centrálním me-
chanismem v etiologii Pas je imunoexcitotoxicita [94]. největší genetická
studie autistického genomu [203] potvrdila změny v genech, které regulují
aktivitu glutamátových receptorů. rovněž je spolehlivě prokázáno, že změny
v hladinách glutamátu a cytokinů mají významnou roli v období největšího
růstu mozku, to je zejména ve třetím trimestru nitroděložního vývoje a 27
měsíců po narození. Primárním zdrojem zánětlivých cytokinů a extracelu-
lárního glutamátu jsou aktivované mikroglie. Detailní studie osob s autis-
mem ve věku 3–45 let prokázaly, že aktivace mikroglií představuje jednu
z nejranějších událostí v patogenezi Pas. Podnětem pro aktivaci mikroglií
mohou být, podle našeho názoru, různé environmentální faktory, jako jsou
rtuť, ionty hliníku a fluoridy i nadměrný příjem excitotoxických aminoky-
selin. ke vzniku imunoexcitotoxicity může významnou měrou přispívat
i vakcinace. Žádný z uvedených faktorů však nemůže být prokázán v kon-
trolované studii, protože působí synergicky. V Době jedové 2 i v této knížce
píšeme o koktejlovém efektu.

Regresní autismus

V současné době má většina onemocnění Pas formu tzv. regresního
autismu. To znamená, že dítě, které se po narození vyvíjelo jako zdravé
a splňovalo veškerá kritéria normálního vývoje, přestalo po očkování mlu-
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Pro nás, kteří si uvědomujeme nebezpečí iontů hlinitých, imunologicky
silně aktivního lPs, cizorodé Dna i vlastní Dna uvolňované po vstřík-
nutí 0,5 mg iontů hlinitých do svalu, jsou velmi vážné nÚ této vakcíny
předvídatelné. Doporučujeme proto zaměřit péči o budoucí zdraví
dnešních dospívajících dívek na zdokonalení screeningu dospělých žen.
Propagátoři HPV vakcín, kteří nedůvěřují svědectvím rodičů, poško-
zených žen, lékařů, vědců a hlášení VaErs, budou nadále veřejnost
přesvědčovat o naprosté bezpečnosti a dokonalé účinnosti HPV vak-
cín v souladu s prohlášením FDa a CDC. lidé mají možnost výběru
a vlastní volby, která pro 13–14leté dívky již není vázána ani tím, zda si
mohou drahou vakcínu koupit. Dívka nebo žena, která se nenechá oč-
kovat, neohrozí v tomto případě jakousi pomyslnou představu o eradi-
kaci těchto sexuálně přenosných virů v populaci. To, že rakovinu dělož-
ního čípku vyvolávanou 20 typy HPV nelze eradikovat aplikací vakcín
HPV 16/18, si dokáže domyslet každý čtenář i bez biologického vzdělání.
Bohužel, HPV vakcíny nejsou srovnatelné ani s objevem inzulinu, ani
s objevem penicilinu, jak se naivně domnívají někteří gynekologové. 

6.3 Poruchy autistického spektra

Zatímco v současné americké populaci nenajdete nikoho, kdo by neznal au-
tistu ze svého blízkého okolí, u nás je představa autisty většinou stále ještě
spojována s postavou raymonda Babbitta z filmu rain Man ve skvělém po-
dání Dustina Hoffmana. Díky spolupráci tvůrců filmu a herců s ředitelem
Ústavu pro výzkum autismu v san Diegu, Dr. Bernardem rimlandem, jeho
autistickým synem Markem a geniálním autistou kimem Peekem, předložil
film divákům naprosto vynikající charakteristiku autisty. na konci 80. let, kdy
film vznikl, se jednalo o vzácné onemocnění (tehdy se říkalo postižení). in-
cidence Pas byla 4/10 000 osob. rozsáhlé epidemiologické průzkumy z po-
sledních deseti let zjistily, že Pas je v Usa postiženo jedno dítě ze stovky
osmiletých vrstevníků; Prudký nárůst Pas je pozorován v kanadě i Velké Bri-
tánii. Mnozí odborníci a novináři tento stav zlehčují a zdůvodňují jej jako dů-
sledek změn v přístupu k diagnostice Pas. není účelem této kapitoly analy-
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na rozdíl od čr je pitná voda v Usa stále fluoridována, dětská výživa ob-
sahuje značný podíl glutamátu; aspartam je v Usa obsažen ve více než 5000
druzích potravin. Těmto faktorům nejsou děti v čr vystavovány v tak roz-
sáhlé míře, i když například Evropská asociace stomatologů doporučuje
podávat fluoridové tablety dětem s mentálním postižením. Populace v čr
není ani ohrožena intoxikací rtutí [17]. není proto skutečně oprávněné obá-
vat se u většiny dětí rozumné vakcinace, usilovat o analýzy rtuti ve vlasech
a o riskantní detoxikace [95, 17]. nicméně měli bychom se včas poučit ze
situace v Usa, dbát na vynechání excitotoxických aminokyselin v dětské vý-
živě a v době těhotenství a neodmítat v praxi osvědčené způsoby ameliorace
symptomů Pas, jakými jsou dietní přístupy, příjem antioxidantů, vitaminů
a hořčíku, a nepřehánět stimulaci imunitního systému kojenců a batolat. 

nejsilnějším antioxidantem v lidském těle je hormon melatonin. Má také
významnou funkci v terapii poruch spánku u autistů. Fyziologové vědí, že
melatonin se tvoří v době spánku ve tmě. Jeho syntéza probíhá i v giT. 

Uvedené přístupy nemohou ohrozit zdraví dětí a představují dostupné
biologické intervence jak pro prevenci Pas, tak pro amelioraci symptomů
autistického regresu. V současné době již je dokumentováno mnoho pří-
padů autistických dětí, které se zotavily – ať již částečně nebo kompletně,
pokud u nich byla zahájena včasná léčba.

Autismus a thimerosal 

Z předchozího výkladu pochopitelně vyplývá, že se v etiologii a patoge-
nezi Pas jedná o soubor komplexních změn v životním stylu a ve výživě.
Vakcíny mohou být jednou z vyvolávajících příčin onemocnění autismem,
nikoliv však jedinou. i to je důvod, proč nebyla dosud uznána oprávněnost
tisíců žalob rodičů podaných na výrobce vakcín s thimerosalem. V žádném
případě nikdo nemůže popřít neurotoxicitu rtuti, jak ji popisuji na mnoha
stránkách této knihy i v Době jedové.

snahy FDa, CDC a WHo o prokázání neškodnosti thimerosalu nebo
očkování v souvislosti s Pas však neobstojí pod zorným úhlem objektivních
vědeckých kritérií a především v souvislosti se znalostmi základních bio-
chemických reakcí a toxikologických mechanismů [46]. 

V souvislosti se studií, která je po léta citována jako důkaz, že ani po za-
stavení očkování vakcínami s thimerosalem se nezastavil nárůst autismu ve
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vit, omezil se a zpomalil rozvoj jeho komunikačních schopností, sociálních
interakcí, zhoršily se jeho motorické schopnosti a dovednosti a v mnoha pří-
padech došlo i k poklesu iQ. Veliké diskuse a soudní procesy vyvolává
podezření, že příčinou tohoto regresu je očkování.

Jak už víme z předchozích kapitol, první podezřelou složkou vakcín byla
etylrtuť z thimerosalu. Pod tlakem rodičů a veřejnosti v Usa museli výrobci
z vakcín pro americké děti thimerosal odstranit.

Při diskusích o vztahu očkování jako příčině vyvolávající Pas se ani mezi
odborníky dostatečně nezdůrazňuje, že problémem je především nadměrná
imunologická stimulace mozku. k té dochází tehdy, když bakterie nebo viry
proniknou do mozku přes nezralou nebo narušenou hematoencefalickou
bariéru, kde vyvolají aktivaci mikroglií. laboratorní i klinická pozorování
mozků pacientů s Pas ukazují, že po silném imunitním podnětu vzniká
v mozku chronický zánět s produkcí volných kyslíkových radikálů, které po-
škozují vyvíjející se mozek v procesu excitotoxicity. Takovým podnětem
mohou být i ionty hliníku používané ve vakcínách jako adjuvans.

Jestliže vycházíme z naší teorie o imunoexcitotoxicitě jako základním
patofyziologickém mechanismu vzniku Pas, můžeme navrhovat způsoby
zlepšení (ameliorace) symptomů tohoto onemocnění. Jsou to některé vita-
miny, minerály a potravinové doplňky, které mají antioxidační působení
a stimulují obnovu nervových buněk, posilují imunitní systém a obnovují
přirozené obranné systémy. Můžeme také podat vysvětlení toho, jak fungují
některé dříve zvolené úspěšné léčebné přístupy, které nejsou dosud oficiální
medicínou přijímány. oficiální stanovisko našeho MZ považuje doporučo-
vané diety a podávání vitaminů a minerálů autistickým dětem za zcela ne-
účinné intervence. Ukazuje se však, že jejich účinnost je založena na in-
tervenci do imunoexcitotoxických procesů. sem patří jak diety (například
bezkaseinová a bezlepková), tak působení antioxidačních suplementů a pro-
tizánětlivých látek. Významný podnět pro další studie i terapeutické pří-
stupy představuje publikace aaP [204], která upozorňuje na častá onemoc-
nění trávicího ústrojí (gastrointestinálního traktu – giT) u autistů. naše
teorie vyzdvihuje úlohu narušené glutamátergní neurotransmise v giT a ná-
sledné poruchy imunity [205, 94]. Z praxe je známo, že existuje spojení mezi
dysfunkcí mozku a dysfunkcí giT.

naše teorie byla podpořena nálezy u osob s Pas zejména v Usa. ame-
rické děti v předškolním věku dostávají největší počet vakcín na celém světě.
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blematikou toho, že 9–80 % pacientů s Pas trpí poruchami trávicí soustavy
[46], se zabývala i aaP [204]. 

Záněty typu lnH a nespecifickou kolitidu popsal Wakefield se spolu-
autory i v několika dalších publikacích u početnějších souborů vyšetřova-
ných pacientů. V naší elektronické knize [46] zmiňujeme četné studie z růz-
ných pracovišť, které poznatky Wakefieldovy skupiny potvrzují nebo vyvracejí. 

V některých studiích zjistili badatelé z různých pracovišť, že ve střevech
dětských pacientů se záněty lze identifikovat virus spalniček [208] a že virus
spalniček izolovaný z periferních mononukleárních buněk (lymfocytů) pa-
cientů s Pas je stejný jako kmen používaný ve vakcíně [208-211]. na oddě-
lení gastroenterologie royal Free Hospital vyšetřili 91 dětí s vývojovými po-
ruchami a potvrzenou lnH nebo enterokolitidou a u 75 nalezli v biopsiích
ze střeva rna viru spalniček, zatímco v kontrolní skupině 70 dětí našli ge-
nom viru spalniček pouze u 5 dětí [212]. Tato práce je přístupná na http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1187154/pdf/mp55000084.pdf. 

nemůžeme vyloučit, že oslabený imunitní systém některých dětí, jako
jsou děti s Pas, není schopen vytvořit ochranné protilátky proti viru spal-
niček ve vakcíně, byť je tento virus oslabený. To však v žádném případě ne-
znamená, že všechny děti se po očkování MMr vakcínou stanou autisty.

ale ani Wakefield se spoluautory v žádné práci netvrdili, že MMr
vakcína vyvolává autismus. V pátrání po možné spojitosti mezi očková-
ním a onemocněním střev nebo jiným poškozením analyzoval výzkumný
tým, jehož byl Wakefield členem, kohortu o počtu 7616 britských občanů,
kteří se narodili v prvním týdnu dubna 1970 ve Velké Británii a měli kom-
pletní záznamy o očkování. Při vyšetření jejich anamnézy do věku 26 let
došli badatelé k závěru, že nebylo zjištěno žádné statisticky průkazné spo-
jení mezi očkováním proti spalničkám monovalentní vakcínou v pěti letech
a Crohnovou nemocí, ulcerózní kolitidou nebo diabetem [213]. Pas před-
stavují velmi různorodou skupinu pacientů s velmi rozmanitými sym-
ptomy, a tak se obvykle nejedná o nálezy charakteristické pro všechny
autistické děti. V případě Pas neexistují takové klinické symptomy, které
by se vyskytovaly u všech pacientů. Proto se často stává, že nálezy jedné
skupiny u jednoho souboru autistických pacientů nelze potvrdit po vy-
šetření jiného souboru. 

Ve Velké Británii je mnoho dětí poškozených očkováním. V průběhu po-
sledních dvou desetiletí se tam objevovaly početné případy výskytu spal-
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skandinávii [206-207], vyšel najevo nepříjemný korupční skandál uvnitř CDC 
(http://www.huffingtonpost.com/robert-f-kennedy-jr/central-figure-in-
cdc-vac_b_494303.html). Jeho hlavním protagonistou je dánský psychiatr
Dr. Paul orsen, který vedl rozsáhlý výzkum incidence autismu v Dánsku.
Vůbec nemám v úmyslu pokoušet se pochopit jeho daňové podvody ve výši
milionů UsD ani defraudaci milionů dolarů přidělovaných na granty, za
které je stíhán, avšak důležité je zjištění a veřejné přiznání, že studie o vztahu
thimerosalu a autismu byla založena na zfalšovaných datech, stejně jako řada
dalších prací o autismu orsenovy skupiny publikovaných v časopisech
Journal of the American Medical Association, the American Journal of Pre-
ventive Medicine, the American Academy of Pediatrics, the New England Jour-
nal of Medicine a jiných. a právě o tyto práce opíraly svoji argumentaci insti-
tuce, jako jsou CDC, FDa i WHo, a tyto výzkumy financovaly.

Autismus, MMR vakcína a Dr. Wakefield

andrew Wakefield není můj kamarád, osobně ho neznám a ani v tomto
případě nejsem schopná posoudit, zda a kdy přijal od někoho nějaké peníze
a jaké jsou jeho vztahy se spolupracovníky nebo firmami. Znám však studii
13 autorů publikovanou v časopise Lancet z roku 1998, v níž je gastroen-
terolog Wakefield hlavním autorem. Tento tým specializovaných badatelů,
kde každý zodpovídal za svůj podíl na studii, vyšetřil 12 dětí, z nichž osm
mělo symptomy Pas, a které přivedli rodiče na vyšetření do royal Free Hos-
pital v londýně proto, že trpěly bolestmi břicha. Zjistilo se, že devět z těchto
12 dětí má zvláštní formu zánětu střev – lymfonodulární hyperplazii (lnH)
a nespecifickou kolitidu [152]. 

Podobné zánětlivé změny v horní části trávicího ústrojí popsali zase jiní
badatelé. Wakefield však ve studii uvedl, že u 8 z 12 vyšetřovaných dětí ro-
diče jeho týmu sdělili, že symptomy se objevily během dvou měsíců po
očkování vakcínou MMr. Uveřejnění výsledků vědecké práce v časopise
Lancet podléhá velmi přísnému recenznímu řízení a je velikou ctí pro toho,
komu se podaří zde publikovat. V roce 1998 se to podařilo Wakefieldovi
a jeho 12 spoluautorům.

Bolesti bříška, tzv. propustné střevo, záněty, průjmy nebo zácpy, even-
tuelně i písčitá stolice, jsou symptomy autistických dětí a jejich rodiče tyto
příznaky dobře znají. Ve svých záznamech je mají i praktičtí pediatři. Pro-
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autismu po této vakcíně. Prokázalo se, že původní publikace Dr. Andrewa
Wakefielda v prestižních časopisech (např. Lancet) vznikly na podkladě zfal-
šovaných záznamů případů konkrétních pacientů, a autor dokonce přijímal
velké finanční částky ze strany antivakcionistů. Redakce časopisů se pak svým
čtenářům musely omlouvat.

Jan Janda, www.pediatrics.cz

Veřejnost se dozvěděla, že britský general Medical Council (gMC) zba-
vil v březnu 2012 jakékoliv viny za profesionální selhání profesora Johna
Walkera-smitha, spoluautora publikace v Lancetu. Prof. smith o výsledcích,
které jsou uveřejněné v publikaci v Lancetu, referoval na semináři royal Free
Hospital již v roce 1996 a Wakefield si je tudíž „nevymyslel“. gMC toto vy-
světlení přijal. na internetu jsou desítky rozhovorů a komentářů k případu
Wakefield, spravedlivé posouzení tzv. viníků přinese patrně teprve bu-
doucnost. Pro další čtení o vývoji situace doporučuji zejména tyto adresy:
http://www.naturalnews.com/031116_Dr_andrew_Wakefield_British_
Medical_Journal.html; 
http://www.guardian.co.uk/society/2012/jan/05/andrew-wakefield-sues-
bmj-mmr.

Wakefield podal svoji interpretaci událostí v knize Callous Disregard
[214].

Počet autistů v Usa i Velké Británii prudce vzrůstá a medicína stále
nedokázala odhalit příčiny této strašlivé epidemie. Podle zprávy CDC
z 30. března 2012 se v Usa zvýšila prevalence Pas od roku 2002 o 78 %. V roce
2008 mělo tuto diagnózu jedno z 88 dětí ve věku 8 let – jeden z 54 chlapců
a jedno z 252 děvčat, protože chlapci trpí autismem pětkrát častěji než dívky.
http://www.cdc.gov/mmwr/March 30, 2012 / Vol. 61 / no. 12

Addendum

nejsem Wakefieldův advokát, ale přesto jsem připravila seznam 27 pub-
likací, které potvrzují nálezy Wakefieldova týmu prezentované v Lancetu.
Moji kritici mě obvykle obviňují z toho, že si vybírám práce, které se mi
hodí. Pokud existuje 27 publikací, které potvrzují zjištění jedné práce, obvi-
ňované ze zfalšování výsledků, pak si já myslím, že nepravdivé je obvinění
ze zfalšování (posuzované novinářem) a pravdivé je zjištění. ale to nevylu-
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niček, příušnic a dávivého kašle. Mnoho rodičů začalo očkování odmítat.
náhle se objevil viník všech těchto problémů, do té doby téměř neznámý
Dr. Wakefield a jeho, veřejnosti zcela neznámá studie v prestižním časopise
Lancet, kterou si mohli přečíst pouze předplatitelé. Wakefield byl zbaven
licence, přišel o práci, domov, kariéru, musel se vystěhovat do Usa. Deset
jeho spoluautorů se zřeklo teorie o tom, že MMr vakcína může mít jakou-
koliv spojitost s autismem. obviněni z podvodů byli pouze dva. Jak uvidíme
v závěru, jeden z nich se již dočkal soudního zrušení tohoto obvinění.

V lednu 2011 se objevil investigativní novinář Brian Deer, který vystu-
poval jako reportér sunday Times a měl podporu jiného vlivného britského
časopisu British Medical Journal. Deer napsal ve svém článku pro BMJ, že
Wakefield je podvodník, který si výsledky vyšetření vymyslel, zfalšoval výpo-
vědi rodičů i laboratorní nálezy. Totéž obvinění zopakovala i šéfredaktorka
BMJ Fione goodle ve svém úvodníku. V únoru 2011 časopis Lancet veřejně
vyhlásil, že publikaci [152] vyřazuje ze svého archivu. Ta se stala veřejně pří-
stupnou na internetu díky Deerovi a přečíst si ji nyní může každý zájemce
(http://briandeer.com/mmr/lancet-paper.pdf). avšak stovky médií po celém
světě otiskly zprávu Deera, že Wakefield je podvodník. Tak tomu bylo i v de-
sítkách našich novin a časopisů, ačkoli jejich redaktoři mnohdy vůbec ne-
věděli, o co se jedná, zprávy byly plné věcných a jazykových chyb. avšak od
té doby dostávám často upozornění tohoto typu: 

Předpokládám, že víte, že vztah autismu a očkování dosud nebyl VĚ-
DECKY potvrzený, přece bych takovou vakcínou nenechal očkovat své dítě
a nepoužíval bych ji u svých pacientů! Určitě víte i o tom, že Dr. A. Wake-
field byl veřejné zostuzen, zbavený lékařského titulu a nejprestižnějšími vě-
deckými medicinskými časopisy označen za podvodníka, když se ukázalo, že
kauzalitu mezi MMR vakcinací a autismem si vymyslel a s důkazy závažně
manipuloval. 

rastislav Maďar

nebo:
Ovšem pokusy spojovat očkování s vyšším výskytem některých chorob, např.

alergie, střevních zánětů nebo autismu, nebyly na podkladě studií v rámci „evi-
dence based medicine“ prokázány. Příkladem byla např. kampaň proti očko-
vání vakcínou MMR (spalničky, parotitida, zarděnky). Argumentem byl vznik
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čuje, že jak prof. Janda, tak doc. Maďar oněch 27 publikací prostudovali
a znají jiných 54, které to všechno vyvracejí. čtenář alespoň vidí, jak obtížně
se hledá vědecká pravda. Mnou uvedené práce zjistily, že autistické děti trpí
záněty giT a že se v jejich střevech nalézá virus spalniček.


