
Opinia  biegłego,  prof.  dr  Stefan’a  Hockertz’a  przeciwko
zatwierdzeniu szczepionki Covid dla dzieci

Członkowie-założyciele  organizacji  Doctors for Covid-Ethics,  prof.  dr Stefan Hockertz,  prof.  dr
Sucharit  Bhakdi  i  prof.  dr  Michael  Palmer,  przygotowali  przełomową  ekspertyzę  dotyczącą
stosowania eksperymentalnych szczepionek Covid u dzieci.
Szczególna jest  w tym rola  prof.  dr  Stefan’a  Hockertz’a,  lekarza i  naukowca pozbawionego w
Niemczech prawa wykonywania zawodu z powodu głoszenia prawdy o covidzie, i skazanego na
banicję zawodową w Szwajcarii.
Prawniczka Renate Holzeisen z Południowego Tyrolu w Austrii wniosła skargę do sądu przeciwko
zatwierdzeniu przez UE szczepionek „na Covid” dla dzieci. Posłużyła się ona poniższą ekspertyzą,
z której wynika, że szczepionki nie są ani bezpieczne, ani skuteczne.

Streszczenie:

Niniejszy raport ekspercki dotyczący stosowania szczepionki COVID-19 firmy Pfizer (Comirnaty,
BNT162b2) u młodzieży jest podzielony na trzy części, w których omówiono kolejno następujące
zagadnienia: 
1. Czy szczepienie młodzieży przeciwko COVID-19 jest konieczne? 
2. Czy szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Pfizer jest skuteczna? 
3. Czy szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Pfizer jest bezpieczna?

Argumenty przedstawione w rozdziale 1. dotyczą wszystkich szczepionek COVID-19, natomiast
argumenty przedstawione w rozdziałach 2 i 3 odnoszą się konkretnie do szczepionki firmy Pfizer.

W rozdziale 1. wykazano, że szczepienie nastolatków przeciwko COVID-19 jest zbędne, ponieważ:
    - w tej grupie wiekowej choroba przebiega prawie zawsze łagodnie, nie powodując groźnych 
skutków; 
    -w rzadkich przypadkach klinicznych, które wymagają leczenia, jest ono łatwo dostępne; 
    - odporność na chorobę wynikająca z wcześniejszego zakażenia wirusem (SARS-CoV-2) lub 
innymi szczepami koronawirusa jest obecnie szeroko rozpowszechniona; 
oraz 
    - bezobjawowa młodzież nie przenosi choroby na inne osoby, które są z rzeczy samej bardziej 
narażone na ryzyko zakażenia z innego źródła. 

W rozdziale 2 wykazano, że deklarowana przez firmę Pfizer skuteczność jej szczepionki - 
wynosząca 95% u dorosłych i 100% u młodzieży - nie jest prawdziwa. Z następujących powodów:
    - dane te są mylące, ponieważ odnoszą się do skuteczności względnej, a nie bezwzględnej, która 
jest rzędu zaledwie 1%; 
    - dane są wątpliwe, ponieważ odnoszą się do arbitralnie zdefiniowanego punktu końcowego 
oceny, który jest klinicznie bez znaczenia, podczas gdy nie wykazano żadnej skuteczności 
przeciwko poważnej chorobie lub śmiertelności; 
    - dane są zatem najprawdopodobniej, ogólnie rzecz ujmując, oszustwem. 

W rozdziale 3 wykazano, że profil bezpieczeństwa szczepionki firmy Pfizer jest katastrofalnie niski.



Omówiono w nim, że:
- firma Pfizer, EMA i FDA systematycznie pomijały dowody pochodzące z przedklinicznych badań
na  zwierzętach,  które  wyraźnie  wskazywały  na  poważne  ryzyko  związane  ze  zdarzeniami
niepożądanymi;  
-  szczepionka  firmy  Pfizer  spowodowała  tysiące  zgonów  w  ciągu  pięciu  miesięcy  od  jej
wprowadzenia;  
- instytucje, które wydały zgodę na stosowanie tej szczepionki w trybie pilnym, popełniły poważne
błędy i zaniedbania w ocenie znanych i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.
 
Jedyny możliwy wniosek z tej  analizy jest  taki, że stosowanie tej szczepionki u młodzieży jest
niedopuszczalne i że należy natychmiast zaprzestać jej dalszego stosowania we wszystkich grupach
wiekowych.

1. Szczepienie młodzieży przeciwko COVID-19 nie jest konieczne:

1.1 Co wynika z dostępnych dowodów? Istnieje kilka dowodów na to, że szczepienie młodzieży
przeciwko COVID-19 nie jest konieczne.

1.1.1  Śmiertelność  z  powodu  COVID-19  w  populacji  ogólnej  jest  niska. Zdecydowana
większość  wszystkich  osób  zakażonych  COVID-19  zdrowieje  po  łagodnej,  często
niecharakterystycznej chorobie. Według czołowego światowego epidemiologa, Johna Ioannidisa [1,
2], śmiertelność z powodu COVID-19 mieści się w zakresie od 0,15% do 0,2% we wszystkich
grupach  wiekowych,  przy  czym  bardzo  dotkliwie  odczuwają  ją  osoby  starsze,  zwłaszcza  z
chorobami współistniejącymi. Wskaźnik ten nie przekracza zakresu powszechnie obserwowanego
w przypadku grypy,  przeciwko której  szczepienie młodych ludzi  nie  jest  uważane za pilne lub
konieczne.

1.1.2 Częstość występowania i  nasilenie COVID-19 są szczególnie niskie u nastolatków. W
USA osoby poniżej 18 roku życia stanowiły tylko 1,7% wszystkich zachorowań na COVID-19 w
kwietniu 2020 roku [3, 4]. W tej  grupie wiekowej najcięższe przypadki obserwowano u bardzo
małych niemowląt [4]. Jest to zgodne z brakiem odporności krzyżowej na COVID-19 u niemowląt,
która  w  innych  grupach  wiekowych  wynika  z  wcześniejszej  ekspozycji  na  zwykłe  ludzkie
koronawirusy  oddechowe  (patrz  punkt  1.2.1).  Osobliwy  wieloukładowy  zespół  zapalny
obserwowano u nieco starszych dzieci na początku lat 20. ubiegłego wieku [5]; niewykluczone, że u
tych  pacjentów  również  nie  występowała  jeszcze  odporność  krzyżowa.
Zasadniczo nie obserwowano ciężkich przypadków COVID-19 u osób powyżej 10, ale poniżej 18
roku  życia  [4].  Grupa  ta  stanowiła  zaledwie  1%  zgłoszonych  przypadków,  z  których  prawie
wszystkie  były bardzo łagodne.  Dlatego ryzyko zakażenia  COVID-19 jest  szczególnie  niskie  u
młodzieży. Szczepienie tej grupy wiekowej nie jest zatem konieczne.

1.1.3  COVID-19  może  być  leczony. Wielu  doświadczonych  lekarzy  wspólnie  opracowało
skuteczne  wytyczne  dotyczące  leczenia  klinicznie  jawnego  COVID-19 [6].  Istnieją  możliwości
leczenia  zarówno  wczesnego  stadium  choroby,  które  koncentruje  się  na  hamowaniu  replikacji
wirusa,  jak  i  późnego,  które  skupia  się  na  leczeniu  przeciwzapalnym.  Dwa leki,  które  były  z
powodzeniem stosowane we wczesnym stadium choroby to hydroksychlorochina i iwermektyna.
Oba leki były i są nadal stosowane w przypadku wielu innych chorób. Iwermektyna, na przykład,



jest uważana za wystarczająco bezpieczną, aby stosować ją nie tylko w leczeniu świerzbu jawnego -
nieprzyjemnej,  ale  nie  poważnej  infekcji  pasożytniczej  skóry  -  ale  nawet  profilaktycznie  u
bezobjawowych osób pozostających w kontakcie z osobami zarażonymi świerzbem [7].
Iwermektyna jest również powszechnie stosowana w leczeniu pasożytniczych chorób tropikalnych,
takich jak onchocerciasis (ślepota rzeczna), i dlatego znajduje się na liście podstawowych leków
WHO.  W  przypadku  COVID-19,  WHO  czuje  się  jednak  zmuszona  do  ostrzeżenia  przed
stosowaniem tego samego znanego i bezpiecznego leku poza badaniami klinicznymi [8]. Polityka ta
nie ma racjonalnego uzasadnienia i słusznie została odrzucona przez krajowe lub regionalne organy
służby  zdrowia  oraz  zignorowana  przez  poszczególnych  lekarzy  na  całym  świecie.
Ponieważ dostępne jest skuteczne leczenie, nie ma już  wystarczających  powodów do stosowania
szczepionek w nagłych przypadkach we wszystkich grupach wiekowych, w tym u młodzieży.

1.1.4 Większość ludzi, zwłaszcza nastolatków, jest obecnie uodporniona na SARS-CoV-2. Z
powodu wielu błędów i niedoskonałości powszechnie stosowanych metod diagnostycznych (patrz
rozdział 1.2) niemożliwe jest dokładne określenie odsetka osób, które już zachorowały na SARS-
CoV-2 i tych, które nie zachorowały. Istnieją jednak dowody na to, że odsetek osób, które zostały
zakażone i wyzdrowiały, jest wysoki:
-  częstotliwość  występowania  wieloukładowego  zespołu  zapalnego u  dzieci  (patrz  punkt  1.1.2)
osiągnęła szczyt na początku lub w połowie lat dwudziestych XX wieku, a następnie zmniejszyła
się z niewielkim opóźnieniem po pierwszej fali zachorowań na samą chorobę układu oddechowego
COVID-19 [9].
-  około  60%  losowo  wybranych  osób  z  Kolumbii  Brytyjskiej  ma  wykrywalne  przeciwciała
przeciwko wielu białkom SARS-CoV-2 (osobista komunikacja od Stephena Pelecha, Uniwersytet
Kolumbii Brytyjskiej),  co wskazuje na wcześniejsze zakażenie wirusem - w przeciwieństwie do
szczepienia,  które  wywołałoby  tylko  przeciwciała  przeciwko  jednemu  białku  (spike).  
Wykazano,  że  wcześniejsze  zakażenie  COVID-19  bardzo  skutecznie  chroni  przed  ponownym
zakażeniem [10], a silna swoista odporność humoralna i komórkowa jest wykazywana u prawie
wszystkich wyleczonych osób, nawet tych, które pozostawały bezobjawowe przez cały czas trwania
zakażenia [11].  Tak więc duża część osób w każdym wieku, w tym młodzież,  ma już swoistą,
niezawodną odporność na COVID-19. Jak wspomniano wcześniej, większość osób, które nie mają
takiej  swoistej  odporności,  jest  jednak  chroniona  przed  ciężkimi  chorobami  przez  odporność
krzyżową [12, 13]. Odporność ta będzie szczególnie skuteczna u zdrowych nastolatków i młodych
dorosłych. Osoby z odpornością swoistą lub wystarczającą odpornością krzyżową nie mogą odnieść
korzyści z eksperymentalnych szczepień.

1.1.5 Bezobjawowe przenoszenie COVID-19 nie jest realne. Powszechnie podawanym powodem
szczepienia osób, które same nie są narażone na ryzyko ciężkiej choroby, jest potrzeba stworzenia
"odporności  stadnej":  nieliczni,  którzy  są  w  grupie  wysokiego  ryzyka,  powinni  być  chronieni
poprzez  zapobieganie  rozprzestrzenianiu  się  wirusa  w  populacji  ogólnej.
Podtekstem tego argumentu  jest  idea  "bezobjawowego rozprzestrzeniania  się"  -  zakłada  się,  że
ludzie, którzy są zakażeni, ale nie wykazują żadnych oznak poza pozytywnym wynikiem testu PCR,
mogą  rozprzestrzeniać  infekcję  na  inne  podatne  osoby.  Jeśli  przyjmiemy  koncepcję  takiego
bezobjawowego  rozprzestrzeniania  się,  to  masowe  szczepienia  ochronne  mogą  rzeczywiście
wydawać  się  jedynym  środkiem  niezawodnej  ochrony  osób  zagrożonych.
Jednakże  wyraźnie  stwierdzono,  że  takie  bezobjawowe  przenoszenie  nie  występuje.  W dużym
badaniu obejmującym prawie 10 milionów mieszkańców Chin nie wykryto nowych zakażeń u osób,



które uzyskały dodatni wynik testu PCR na obecność SARSCoV-2, ale nie wykazywały innych
objawów zakażenia  [14].  Jest  to  zgodne  z  kilkoma badaniami  porównującymi  PCR z  izolacją
wirusa  w  hodowlach  komórkowych  u  pacjentów  z  ostrą  chorobą  COVID-19.  We  wszystkich
przypadkach wzrost wirusa w hodowli komórkowej ustąpił wraz z ustąpieniem objawów lub bardzo
krótko po ich wystąpieniu, natomiast PCR pozostawał dodatni przez wiele tygodni lub miesięcy po
ich wystąpieniu [15, 16]. Sugeruje się zatem, że do oceny zakaźności i określenia czasu trwania
izolacji  należy  stosować  raczej  hodowlę  komórkową  niż  PCR  [16].
Wyniki te sugerują, że ograniczenie kontaktu osób z grupy ryzyka z osobami, u których występują
lub  niedawno  wystąpiły  objawy  ostrej  choroby  układu  oddechowego,  byłoby  skutecznym  i
wystarczającym środkiem ochronnym. W celu osiągnięcia takiej ochrony nie jest zatem konieczne
masowe szczepienie osób, które same nie są narażone na ryzyko ciężkiej choroby.

1.2 Brak dowodów: Stosowanie niedokładnych metod diagnostycznych.

Kluczowym elementem,  którego  brakuje  w obecnej  dyskusji  na  temat  potrzeby  szczepień,  jest
wiarygodne narzędzie diagnostyczne pozwalające określić, kto jest obecnie zakażony SARS-CoV-2,
a  kto  nie.  Najczęściej  stosowaną  w  tym  celu  metodą  diagnostyczną  jest  metoda  oparta  na
łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). PCR jest bardzo wydajną i wszechstronną metodą, która
znajduje liczne zastosowania w biologii molekularnej, a także w diagnostyce laboratoryjnej infekcji
wirusowych. Jednak właśnie dlatego, że jest tak potężny, PCR jest bardzo trudny w użyciu nawet w
najlepszych  czasach;  daje  dokładne  wyniki  tylko  w  rękach  bardzo  dobrze  wyszkolonego  i
zdyscyplinowanego personelu. Ogromny zakres, w jakim metoda ta była wykorzystywana podczas
pandemii  COVID-19,  oznaczał,  że  powierzono  ją  niewyszkolonemu  i  nieodpowiednio
nadzorowanemu personelowi; w takich okolicznościach masowe uzyskiwanie wyników fałszywie
dodatnich w wyniku krzyżowego zanieczyszczenia próbek jest katastrofą, która może się zdarzyć
(patrz na przykład [17]). Chociaż samo to jest wystarczającym powodem do wielkiego niepokoju,
problemy  zaczynają  się  jeszcze  wcześniej,  wraz  z  opracowaniem  testów  PCR  i  wytycznych
stosowanych do ich oceny, co może prowadzić do wyników fałszywie dodatnich nawet w rękach
wyszkolonego i ostrożnego personelu.
Główny wniosek z tej części opracowania jest taki, że testy PCR, które były stosowane przez cały
czas trwania pandemii i nadal są stosowane, nie są wystarczająco dokładne i specyficzne i nie mogą
być wiarygodnie stosowane do celów diagnostycznych lub epidemiologicznych. Aby odpowiednio
uzasadnić  te  wnioski,  musimy  najpierw  szczegółowo  przyjrzeć  się  podstawom  metody.

1.2.1 Koronawirusy i  SARS-CoV-2. Koronawirusy to  duża rodzina wirusów RNA o dodatniej
strukturze otoczki. U ludzi i różnych gatunków zwierząt wywołują one infekcje dróg oddechowych,
które  mogą  mieć  przebieg  od  łagodnego  do  śmiertelnego.  Zdecydowana  większość  zakażeń
koronawirusami  u  ludzi  powoduje  łagodną  chorobę  (zwykłe  przeziębienie),  chociaż  u  bardzo
małych  dzieci,  które  nie  są  uodpornione  z  powodu  wcześniejszego  narażenia,  choroba  układu
oddechowego może być poważniejsza. Taki sam obraz kliniczny wywołują również wirusy z kilku
innych rodzin,  zwłaszcza rinowirusy.  Trzy zespoły kliniczne -  SARS, MERS i COVID-19 -  są
związane  ze  szczególnymi  szczepami  koronawirusów,  które  "pojawiły  się"  dopiero  w  ciągu
ostatnich 20 lat.
Wirus,  który  wywołuje  COVID-19  znany  jest  jako  SARS-CoV-2  (Severe  Acute  Respiratory
Syndrome Coronavirus  2).  W dniu 30 stycznia 2020 r.  Światowa Organizacja  Zdrowia (WHO)
ogłosiła wybuch epidemii międzynarodowym stanem zagrożenia zdrowia publicznego, a w dniu 11



marca 2020 r. - pandemią. Podczas gdy wcześniej twierdzono, że SARS-CoV-2 powstał naturalnie u
jednego  z  gatunków  nietoperzy  [18],  dokładna  analiza  sekwencji  genomu  SARS-CoV-2  i
pokrewnych  szczepów  wirusowych  wyraźnie  wskazuje,  że  wirus  ten  jest  w  rzeczywistości
pochodzenia sztucznego  [19-22].  Wyjaśnienie to,  początkowo potępiane jako "teoria spiskowa",
ostatnio zyskało spóźnioną akceptację opinii publicznej.

1.2.2. Reakcja łańcuchowa polimerazy. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) jest uniwersalną
metodą biochemicznej amplifikacji kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) in vitro. Natychmiast
po wynalezieniu PCR przez Kary'ego Mullisa w latach 80. ubiegłego wieku, PCR szturmem podbił
świat  biologii  molekularnej,  znajdując  zastosowanie  w  generowaniu  mutacji  DNA,
sekwencjonowaniu  DNA,  mieszaniu  i  łączeniu  kwasów  nukleinowych  różnego  pochodzenia
(technologia  rekombinacji  DNA) oraz tworzeniu  od podstaw nowych kwasów nukleinowych,  a
nawet  całych genomów ("biologia  syntetyczna").  PCR szybko znalazł  również  zastosowanie  w
diagnostyce mikrobiologii lekarskiej [23]. Szczególnie w przypadku patogenów wirusowych, PCR
jest obecnie jedną z najważniejszych metod diagnostycznych. Na tym tle nie dziwi fakt, że metoda
PCR znalazła zastosowanie również w diagnostyce laboratoryjnej SARS-CoV-2.

1.2.2.1 Zasada. Aby zrozumieć jak działa PCR, najlepiej zacząć od kawałka dwuniciowego DNA
(znana podwójna helisa). W takiej cząsteczce każda ze sparowanych pojedynczych nici składa się z
czterech różnych bloków budulcowych (nukleotydów), zwanych tutaj w skrócie A, C, G i T. W
obrębie  każdej  pojedynczej  nici  nukleotydy  te  ułożone  są  w  sekwencję.  W  obrębie  każdej
pojedynczej nici te bloki konstrukcyjne są ułożone jak koraliki na sznurku; aktywność biologiczna i
tożsamość  kwasu  nukleinowego  jest  określona  przez  jego  charakterystyczną  sekwencję
nukleotydów.
W  podwójnej  helisie  DNA,  dwie  nici  są  utrzymywane  razem  przez  prawidłowe  sparowanie
nukleotydów, tak że A w jednej nici zawsze stoi naprzeciwko T w drugiej nici, i podobnie C zawsze
stoi naprzeciwko G. Sekwencja nukleotydów jednej nici implikuje zatem sekwencję drugiej - obie
sekwencje są komplementarne.
Pierwszym krokiem w PCR jest rozdzielenie dwóch nici, co można osiągnąć poprzez podgrzanie
próbki DNA powyżej jej "temperatury topnienia". Każda nić może być teraz użyta jako szablon do
syntezy  nowej  kopii  swojej  drugiej  nici.  W  tym  celu  dodaje  się  dwie  krótkie,  syntetyczne,
jednoniciowe cząsteczki DNA ("primery" - startery), których sekwencje są tak dobrane, że jedna z
nich wiąże się z każdą z nici szablonu DNA w oparciu o komplementarność sekwencji. Aby to
wiązanie mogło nastąpić, temperatura reakcji musi zostać obniżona.
Po  związaniu  się  primerów,  każdy  z  nich  jest  przedłużany  poprzez  wielokrotne  przyłączanie
wolnych prekursorów nukleotydów na  jednym z  dwóch wolnych końców. Odbywa się  to  przy
pomocy termostabilnej polimerazy DNA, enzymu bakteryjnego, który syntetyzuje DNA. 
Wydłużanie odbywa się w temperaturze, która znajduje się pomiędzy temperaturami używanymi do
rozdzielania podwójnej nici i do łączenia primerów ("annealing"). Po tym, jak w tym kroku każdy
ze  starterów  został  przedłużony  do  nowej  nici  DNA,  z  jednej  cząsteczki  utworzyliśmy  dwie
dwuniciowe cząsteczki DNA. Teraz możemy powtórzyć ten proces - dwie dwuniciowe cząsteczki
są rozdzielane i zamieniane na cztery, potem na osiem i tak dalej. Po 10 cyklach pierwotna ilość
dwuniciowego DNA zwiększy się o około tysiąc cykli, po 20 cyklach zwiększy się o milion, i tak
dalej  -  namnażanie  postępuje  wykładniczo  wraz  z  liczbą  cykli  reakcji,  aż  w  końcu  w  reakcji
zabraknie starterów i/lub prekursorów nukleotydowych.



1.2.2.2 PCR i szablony RNA. Chociaż powyższa procedura odnosiła się tylko do DNA, PCR może
być również stosowany z szablonami RNA; jest to ważne w przypadku SARS-CoV-2, ponieważ
wirus ten ma RNA, a nie DNA jako swój materiał genetyczny. W tym celu RNA jest  najpierw
przekształcane  w  DNA ("odwrotna  transkrypcja")  za  pomocą  enzymu odwrotnej  transkryptazy.
Kopia DNA genomu wirusowego RNA nazywana jest komplementarnym DNA (cDNA).

1.2.3 Potencjalne pułapki PCR w zastosowaniach diagnostycznych. Przekonaliśmy się właśnie,
że PCR pozwala nam amplifikować bardzo małą próbkę DNA z niezwykłą wydajnością. Jednakże
ta  skuteczność  amplifikacji  niesie  ze  sobą  szereg  problemów,  które  muszą  być  dokładnie
rozważone, aby wynik był znaczący, szczególnie w kontekście diagnostycznym. I tak:
1) Jeśli zastosujemy zbyt dużą liczbę powtarzanych cykli reakcji, wykryte zostaną niewielkie ilości
kwasów  nukleinowych,  które  nie  mają  znaczenia  diagnostycznego.  
2)  Różne  temperatury  stosowane  w  reakcji  muszą  być  starannie  skalibrowane  i  odpowiadać
długości i sekwencji nukleotydów dwóch starterów DNA. W szczególności, jeżeli temperatura do
wyżarzania primera jest zbyt niska, primery mogą wiązać się niespecyficznie z szablonowym DNA
pomimo jednego lub więcej niedopasowanych nukleotydów i cząsteczki DNA inne niż zamierzone
mogą być amplifikowane. W kontekście diagnostyki COVID może to oznaczać, na przykład, że
kwasy nukleinowe koronawirusów innych  niż  SARS-CoV-2 są  amplifikowane  i  mylone z  tym
ostatnim.  
3) Oprócz temperatury, także inne warunki muszą być starannie skalibrowane w celu zapewnienia
specyficzności.  Obejmują  one  w  szczególności  stężenia  jonów  magnezu  oraz  wolnych
nukleotydów; zbyt wysokie stężenia sprzyjają niespecyficznej amplifikacji.
Inny problem nie wynika z wydajności amplifikacji, ale raczej z ograniczenia technicznego: PCR
jest najbardziej wydajne, gdy amplifikowana cząsteczka DNA ma długość nie większą niż kilkaset
nukleotydów;  jednakże,  pełnowartościowy  genom  koronawirusa  ma  długość  około  30  000
nukleotydów.  Dlatego  też  udana  amplifikacja  fragmentu  zaledwie  kilkuset  nukleotydów  nie
dowodzi,  że sam szablon kwasu nukleinowego był kompletny i  nienaruszony, a zatem stanowił
część zakaźnej cząstki wirusa.

1.2.4 Techniczne środki ostrożności w diagnostycznym PCR. Niespecyficznej lub zbyt czułej
amplifikacji można zapobiec na kilka sposobów:
1)  Wszystkie  startery  wchodzące  w  skład  tej  samej  mieszaniny  reakcyjnej  muszą  być
zaprojektowane tak, aby przyłączały się do swojego szablonowego DNA w tej samej temperaturze.
Ponieważ wiązanie między C i  G na przeciwległych pasmach jest  ściślejsze niż między A i  T,
należy również wziąć pod uwagę skład nukleotydowy poszczególnych primerów. Jeżeli primery nie
pasują do siebie pod tym względem, silniej wiążący primer zacznie wiązać się niespecyficznie, gdy
temperatura będzie wystarczająco niska, aby umożliwić drugiemu primerowi wiązanie specyficzne.
Oryginalny protokół PCR Cormana-Drostena [24], który został szybko przyjęty przez WHO, został
skrytykowany właśnie za ten błąd [25].
2) Zamiast  amplifikować tylko jeden fragment  szablonowego DNA, można amplifikować kilka
fragmentów  jednocześnie,  używając  odpowiedniej  liczby  par  primerów  DNA  i  określić,  że
wszystkie fragmenty lub odpowiednia minimalna liczba muszą zostać pomyślnie amplifikowane,
aby test został uznany za pozytywny.
3) Należy śledzić "próg cyklu" lub w skrócie wartość Ct, tj. liczbę cykli amplifikacji, które były
niezbędne do wytworzenia wykrywalnej ilości amplifikowanego produktu; im niższa liczba cykli,
tym  większa  musiała  być  początkowa  ilość  szablonowego  kwasu  nukleinowego.  



4) Potwierdzenie tożsamości  -  dokładnej  sekwencji  nukleotydów -  amplifikowanych cząsteczek
kwasu nukleinowego.  Sekwencjonowanie DNA jest  od pewnego czasu dostępne w rutynowych
laboratoriach diagnostycznych i nie ma dobrego powodu, aby z niego nie korzystać, zwłaszcza gdy
od wyników badań laboratoryjnych zależą decyzje mające wpływ na zdrowie publiczne.

1.2.5 Real-time PCR. Trzeci punkt, a także w pewnym stopniu czwarty, można rozwiązać stosując
PCR w czasie rzeczywistym. W tej metodzie akumulacja amplifikowanego DNA jest monitorowana
w czasie rzeczywistym w miarę postępu reakcji, a produkt jest oznaczany ilościowo po każdym
cyklu (ilościowy PCR, w skrócie qPCR). Wykrywanie w czasie rzeczywistym może być osiągnięte
przez włączenie trzeciego primera DNA, który wiąże się z jedną z dwóch nici wzorca DNA, w
miejscu pomiędzy dwoma pozostałymi primerami,  które napędzają syntezę DNA. Po związaniu
tego trzeciego primera emitowany jest sygnał świetlny, którego intensywność jest proporcjonalna
do  ilości  obecnego  amplifikowanego  DNA.  Ponieważ  wiązanie  tego  primera  wymaga  również
komplementarnej  sekwencji  docelowej  na  szablonie  DNA,  metoda  ta  zapewnia  pewne
potwierdzenie sekwencji nukleotydowej docelowego DNA.
Druga, prostsza odmiana PCR w czasie rzeczywistym wykorzystuje prostą cząsteczkę barwnika
organicznego, która wiąże się z dwuniciowym DNA. Barwnik wykazuje słabą fluorescencję tła,
która  gwałtownie  wzrasta  po  związaniu  DNA.  Zmierzony  wzrost  fluorescencji  jest  wtedy
proporcjonalny do całkowitej ilości amplifikowanego DNA; jednakże, ponieważ barwnik wiąże się
niezależnie od sekwencji  DNA, sygnał w tym przypadku nie  wskazuje,  że prawidłowy szablon
DNA został amplifikowany.

1.2.6 Niedociągnięcia komercyjnych testów COVID-19 PCR. Niestety, liczba cykli amplifikacji
(wartość Ct) wymagana do znalezienia danego materiału genetycznego jest rzadko podawana w
wynikach dostarczanych władzom, lekarzom i  osobom badanym. Dla większości  dostępnych w
handlu  testów  RT-qPCR limit  cykli  amplifikacji,  do  którego  sygnał  amplifikacji  powinien  być
uznany za pozytywny, wynosi 35 lub więcej. W kilku badaniach wykazano, że wartości Ct powyżej
30  mają  bardzo  niską  wartość  predykcyjną  dla  dodatnich  hodowli  wirusa,  a  tym  samym  dla
zakaźności lub obecności ostrej  choroby [15,  26-28]. Biorąc pod uwagę, że w wielu badaniach
klinicznych - w tym prowadzonych przez firmę Pfizer (patrz poniżej) - "przypadek COVID-19" lub
"punkt  końcowy"  to  nic  innego  jak  dodatni  wynik  testu  PCR,  niezależnie  od  wartości  Ct,  w
połączeniu z jednym lub kilkoma niespecyficznymi objawami choroby układu oddechowego, nie
można przecenić znaczenia stosowania niewłaściwie wysokich wartości odcięcia Ct.  Już sam ten
systematyczny i powszechny błąd wystarczył, by poważnie zafałszować diagnozy poszczególnych
pacjentów, a także epidemiologię pandemii jako całości.
Kolejne systematyczne zaniedbanie dotyczy weryfikacji tożsamości amplifikowanych fragmentów
DNA. Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera takich fragmentów, będące złotym standardem,
jest w zasadzie możliwe do przeprowadzenia na dużą skalę, ale nie było rutynowo stosowane w
trwających kampaniach masowych testów PCR. Błąd ten jest potęgowany przez bardzo małą liczbę
niezależnych amplifikacji PCR uznawanych za wystarczające do uzyskania pozytywnego wyniku
testu - tylko dwie lub nawet jedna zostały uznane za wystarczające w kilku jurysdykcjach - oraz
przez  kilka  innych  technicznych  wad  w  szeroko  przyjętym  i  skomercjalizowanym  protokole
Cormana-Drostena, które zostały szczegółowo omówione w innym miejscu [25].

Podsumowując: pozytywny wynik testu RT-qPCR nie może być uznany za dowód, że dana osoba
jest  aktualnie  zakażona  i  zaraźliwa  -  nawet  jeśli  istnieje  kliniczne  prawdopodobieństwo



rzeczywistego  zakażenia  COVID-19,  jak  również  znaczne  rozpowszechnienie  tej  choroby  w
społeczności. Po  pierwsze,  materiał  RNA zawierający  docelowe  sekwencje  może  pochodzić  z
nieżywotnego/nieaktywnego  wirusa;  jest  to  szczególnie  prawdopodobne,  jeśli  dany  pacjent  już
wyzdrowiał po infekcji. Po drugie, musi być obecna minimalna ilość zdolnego do życia wirusa, aby
umożliwić jego dalsze przenoszenie. Jednak testy przeprowadzone przy zbyt wysokim poziomie Ct
(do  tego  nie  zgłaszanym)  wykryją  nawet  niewielkie  ilości  materiału  genetycznego,  które  nie
stanowią realnego zagrożenia.

2. Szczepionka COVID-19 firmy Pfizer jest nieskuteczna:

2.1 Co wynika z dowodów?

Firma Pfizer wielokrotnie podkreśla 95-procentową skuteczność swojej szczepionki, powołując się
na badania kliniczne, które stanowiły podstawę zatwierdzenia w trybie pilnym przez FDA [29] i
Unię Europejską [30].  W nowszym badaniu z udziałem młodzieży [31] deklarowana skuteczność
wzrosła do nie mniej niż 100%. Twierdzeń tych nie należy jednak traktować poważnie.

2.1.1 Skuteczność bezwzględna vs.  względna.  W pierwszym badaniu  klinicznym,  zgłoszonym
przez firmę Pfizer/BioNTech, 43 548 uczestników zostało poddanych randomizacji, z czego 43 448
otrzymało zastrzyki. Eksperymentalna szczepionka (BNT162b2) została podana 21 720 osobom, a
21 728 otrzymało placebo. Łącznie w obu grupach odnotowano 170 "przypadków" COVID-19, z
czego 162 wystąpiły w grupie placebo, a 8 przypadków zaobserwowano w grupie BNT162b2. W
oparciu  o te  liczby -  8/162 ≈ 5% -  Pfizer  twierdził,  że  skuteczność  wynosi  95%.  Oczywiście,
skuteczność ta jest tylko wartością względną - w wartościach bezwzględnych mniej niż 1% grupy
placebo zachorowało na COVID-19, więc mniej niż 1% grupy szczepionkowej było przed nim
chronione.
Podobnie  przeprowadzono  kolejny,  mniejszy  test  w  grupie  młodzieży  12-15-letniej  [31].  Tutaj
grupa szczepionkowa liczyła 1131 osób, podczas gdy grupa placebo liczyła 1129 osób. W grupie
placebo u 16 osób zdiagnozowano COVID-19, podczas gdy w grupie szczepionkowej nie  było
takich  przypadków.  Pfizer/BioNTech  przeliczył  tę  bezwzględną  skuteczność  1,4% na  względną
skuteczność 100%, choć w podsumowaniu opublikowanego badania podkreślono tylko tę ostatnią
wartość.

2.1.2  Negatywny wpływ BNT162b2 na ogólną zachorowalność  u  młodzieży. W cytowanym
badaniu dotyczącym szczepionek dla młodzieży "przypadek" COVID-19 określano w następujący
sposób:
Definicja  potwierdzonego  COVID-19  obejmowała  obecność  objawu  (tj.  gorączka,  nowy  lub
nasilony kaszel, nowa lub nasilona duszność, dreszcze, nowy lub nasilony ból mięśni, nowa utrata
smaku  lub  zapachu,  ból  gardła,  biegunka,  wymioty)  oraz  obecność  testu  SARS-CoV-2-NAAT-
dodatniego [= PCR-dodatniego] podczas lub w ciągu czterech dni przed lub po okresie objawowym
(w centralnym laboratorium lub w lokalnej  placówce badawczej  i  przy użyciu  dopuszczalnego
testu).
W związku  z  tym pojedynczy  objaw z  listy  objawów niecharakterystycznych  i  dodatni  wynik
niewiarygodnego badania laboratoryjnego (zob. sekcja 1.2.6) uznano za wystarczające do ustalenia
rozpoznania.  Chociaż  badanie  wymienia  kilka  klinicznych  kryteriów  ciężkiej  choroby,  nie
wskazuje, że badani rzeczywiście cierpieli na którekolwiek z tych kryteriów. Można zatem założyć,



że w całej badanej populacji było bardzo niewiele przypadków nieciężkich i żadnych klinicznie
ciężkich przypadków COVID-19.
W jaskrawym kontraście do tych liczb, które odnoszą się do choroby, przed którą szczepionka ma
chronić,  efekty  uboczne  szczepionki  były  niezwykle  powszechne.  Oprócz  bólu  w  miejscu
wstrzyknięcia, który występował w dużym odsetku w grupie szczepionek (79% do 86%), często
występowało zmęczenie (60% do 66%) i ból głowy (55% do 65%). Silne zmęczenie i ból głowy
zgłaszało  kilka  procent  badanych.  W  szczególności  silny  ból  głowy  może  być  związany  z
występowaniem  zakrzepicy  (patrz  punkt  3.1.3.2).  Tak  więc,  patrząc  zarówno  na  zdarzenia
niepożądane COVID-19, jak i szczepionki, jest oczywiste, że ogólna zachorowalność była istotnie
większa w grupie szczepionej niż w grupie placebo.

2.1.3  Niewiarygodne  twierdzenia  i  sprzeczności  w  dowodach  dotyczących  skuteczności
przedstawionych przez firmę Pfizer. Jak widać powyżej, deklarowana skuteczność szczepionki
firmy  Pfizer  jest  bardzo  niewielka  w  wartościach  bezwzględnych.  Jednak  nawet  tak  niska
skuteczność nie może być traktowana jako wartość nominalna. Wynika to jasno ze sprawozdań z
oceny sporządzonych przez FDA [29] i EMA [30].

2.1.3.1  Nagłe  pojawienie  się  odporności  w  12.  dniu  po  pierwszym  wstrzyknięciu. Ważną
ilustracją  występującą  w obu  raportach  jest  porównanie  skumulowanej  częstości  występowania
COVID-19 w grupie zaszczepionej i w grupie placebo. Wykres ten, przedstawiony jako rysunek 9
w sprawozdaniu EMA, jest przedstawiony tutaj jako rysunek 1B. Do 12. dnia po pierwszej iniekcji,
skumulowane zachorowania w obu grupach są bardzo zbliżone do siebie. Jednak po 12 dniu tylko
grupa placebo gromadzi  więcej  nowych przypadków w stałym tempie,  podczas gdy nachylenie
wykresu spada prawie do zera w grupie szczepionkowej.



Rycina  1:  Reprodukcja  ryciny  7  (A;  miano  przeciwciał  neutralizujących  w różnych  dniach  po
pierwszym  wstrzyknięciu)  i  ryciny  9  (B;  skumulowana  częstość  występowania  COVID-19  w
grupach szczepionych i placebo) ze sprawozdania oceniającego EMA [30]. 

Zwróć  uwagę  na  logarytmiczną  oś  y  w  B.  Dyskusja  na  ten  temat  znajduje  się  w  tekście.
Ta niezwykła obserwacja sugeruje, że odporność zaczyna się bardzo nagle i stabilnie dokładnie w
12. dniu u zaszczepionych. Ponieważ druga iniekcja miała miejsce 19 lub więcej dni po pierwszej,
sugerowałoby to, że pojedyncza iniekcja jest wystarczająca do ustanowienia całkowitej odporności.
Wniosek ten nie został  jednak wyciągnięty,  a firma Pfizer nie dostarcza żadnych informacji  na
temat uczestników, którzy otrzymali tylko jedno wstrzyknięcie.

Nagłe pojawienie się całkowitej odporności w 12. dniu po pierwszej ekspozycji na antygen nie jest
wynikiem biologicznie prawdopodobnym. Normalnie odporność rozwija się wolniej i stopniowo;
taki  schemat jest  zilustrowany dla  tej  samej  szczepionki (BNT162b2) na rysunku 7 w raporcie
EMA,  odtworzonym  tutaj  jako  rysunek  1A.  Na  rysunku  przedstawiono  wzrost  przeciwciał
neutralizujących wirusa SARS-CoV-2 w funkcji czasu po pierwszym wstrzyknięciu szczepionki.

Tabela 1: Osoby bez dowodów zakażenia w grupach szczepionki i placebo w różnych punktach
czasowych  badania  klinicznego.  Dane  zaczerpnięte  z  tabeli  4  w  [30].  Dyskusja  na  ten  temat
znajduje się w tekście.
Szczepionka / Placebo:
1) Brak dowodów zakażenia przed podaniem dawki 1: 93.1% / 93.0%
2) Brak oznak zakażenia przed upływem 14 dni od podania dawki 2: 85.6% / 85.0%
3) Różnica (= infekcja między dniem 0 a dniem 14 po dawce 2): 7.5% / 8.0%

Wywołanie  przeciwciał  neutralizujących  jest  deklarowanym  celem  szczepionki  firmy  Pfizer.
Ogólnie  rzecz  biorąc,  przeciwciała  są  cząsteczkami  białka  wytwarzanymi  przez  nasz  układ



odpornościowy,  gdy  napotka  on  antygeny  -  makrocząsteczki,  które  nie  występują  w  naszym
własnym  organizmie.  Antygeny  te  są  często  częścią  zakaźnych  mikrobów,  w  tym  wirusów.
Przeciwciało wiąże się ze specyficzną cechą na powierzchni swojego antygenu; cecha ta nazywana
jest epitopem danego przeciwciała.
W kontekście  infekcji  wirusowych,  przeciwciała  mogą być neutralizujące lub nieneutralizujące.
Przeciwciało  neutralizujące  rozpoznaje  epitop,  który  jest  niezbędny  do funkcjonowania  wirusa,
ponieważ, na przykład, epitop ten musi wejść w kontakt z cząsteczką receptora na powierzchni
komórki  gospodarza,  do  której  wirus  musi  się  dostać  w  celu  replikacji.  Przeciwciało
nieneutralizujące rozpoznaje jedynie cechę powierzchniową (epitop), która nie odgrywa istotnej roli
w zakaźności wirusa.
Biorąc pod uwagę powyższe, można by się spodziewać, że poziom przeciwciał neutralizujących we
krwi będzie odzwierciedlał stopień klinicznej odporności na wirusa. Jednak wcale tak nie jest, co
widać  na  rysunku 1A. W 21 dniu  po  pierwszej  iniekcji,  tj.  pełne  9  dni  po rzekomym nagłym
wystąpieniu pełnej odporności klinicznej, ilość neutralizujących przeciwciał we krwi ledwo wzrosła
powyżej poziomu tła. Maksymalną ilość przeciwciał neutralizujących obserwuje się dopiero w 28
dniu po pierwszej iniekcji, do tego czasu większość uczestników otrzymałaby już drugą iniekcję.
Przebieg czasowy odporności komórkowej (T-komórkowej) nie został  opisany, ale wobec braku
pozytywnych dowodów przeciwnych, można założyć, że jest on podobny do przebiegu odpowiedzi
przeciwciał.
Bardzo trudno jest pogodzić dwie sprzeczne obserwacje, że pełna odporność kliniczna pojawiła się
nagle w 12. dniu, ale neutralizujące przeciwciała pojawiły się tygodnie później. Niemniej jednak
wydaje się, że ani EMA, ani FDA nie były zainteresowane tym problemem.

2.1.3.2  Dokumentacja firmy Pfizer jest sprzeczna sama w sobie w odniesieniu do częstości
występowania COVID-19 po szczepieniu. Tabela 1 przedstawia odsetek uczestników w grupie
szczepionki i grupie placebo, którzy nie mieli dowodów zakażenia SARS-CoV-2 odpowiednio w
dniu 0 (przed podaniem pierwszej dawki) i w dniu 14 po podaniu drugiej dawki. Z różnic pomiędzy
tymi dwoma punktami czasowymi można wywnioskować, że 7,5% osób w grupie szczepionkowej i
8% w grupie kontrolnej zmieniło wynik z ujemnego na dodatni, tzn. uległo zakażeniu, pomiędzy
tymi dwoma punktami czasowymi.
Według [29] druga dawka podawana była około 21 dni po pierwszej,  choć do oceny włączono
wszystkich  badanych,  którzy  otrzymali  ją  między  19  a  42  dniem  po  pierwszej  iniekcji.  Jeśli
przyjmiemy dzień 35 po pierwszym wstrzyknięciu jako przybliżony punkt porównania, widzimy na
rycinie  1B,  że  skumulowana  częstość  występowania  między  dniem  0  a  dniem  35  jest  ponad
dwukrotnie wyższa w grupie placebo niż w grupie szczepionki; jednak tabela 1 pokazuje, że jest
prawie taka sama. Ponadto dla obu grup liczby w tabeli są znacznie wyższe niż na rysunku.

Tabela 2: Częstość występowania COVID-19 u osób wcześniej niezakażonych, ale zaszczepionych
lub wcześniej zakażonych, ale niezaszczepionych. Dane pochodzą z tabel 6 i 7 w [29]. Dyskusja na
ten temat znajduje się w tekście.

Szczepionka Placebo
Razem Przypadki Incydent (%) Przypadki Incydent (%)

Wszyscy 19965 9 20172 169
Początkowo negat. 18198 8 0.044 18325 162
Przedtem zakażeni 1767 1 1847 7 0.38



Tych dwóch zestawów danych nie da się pogodzić; jeden z nich musi być fałszywy. Ponieważ, jak
omówiono, nagły początek odporności w rycinie 1B nie ma biologicznej wiarygodności, jest bardzo
prawdopodobne, że ten zestaw danych został sfałszowany.

2.1.3.3 Dane firmy Pfizer sugerują, że szczepionka jest bardziej skuteczna w ochronie przed
COVID  niż  wcześniejsze  zakażenie  wirusem. Możemy  również  przeanalizować  dane
przedstawione  przez  firmę  Pfizer,  aby  porównać  odporność  uzyskaną  dzięki  szczepionce  z
odpornością  uzyskaną  w wyniku  wcześniejszego  naturalnego  zakażenia  wirusem.  Odpowiednie
dane  zostały  podsumowane  w  tabeli  2.  Odnotowane  8  przypadków  COVID-19  u  osób
zaszczepionych, u których pierwotnie stwierdzono negatywny wynik badania na obecność wirusa,
stanowi zapadalność na poziomie 0,044%. Pfizer donosi również o 7 przypadkach u osób, które
pierwotnie  uzyskały  wynik  pozytywny,  ale  nie  zostały  zaszczepione.  Ponieważ  grupa  ta  jest
znacznie mniejsza, te 7 przypadków daje częstość występowania prawie dziewięciokrotnie wyższą
(0,38%).
Powszechnie wiadomo, że szczepionki mogą w najlepszym wypadku zbliżyć się do odporności
zapewnianej przez odpowiadającą im naturalną infekcję, ale jej nie przewyższają. Ostatnio opisano
bardzo silną odporność po uprzednim naturalnym zakażeniu SARS-CoV-2 [10]; w tym badaniu nie
zaobserwowano  ani  jednego  przypadku  COVID-19  wśród  1359  nieszczepionych  osób.  Silna
odporność  poinfekcyjna  jest  również  potwierdzana  przez  liczne  badania  laboratoryjne  [11].
Powyższa  analiza  po  raz  kolejny  potwierdza  zatem  fakt,  że  nie  należy  ufać  wynikom  badań
przedstawionym  przez  firmę  Pfizer. Fakt,  że  ani  FDA,  ani  EMA nie  dowiedziały  się  o  tych
niespójnościach, nie wzbudza zaufania do dokładności i integralności ich procedur badawczych.

2.2 Jakich dowodów brakuje, aby udowodnić sprawę?

Wspomnieliśmy  już  o  wątpliwej  i  wymyślonej  naturze  punktu  końcowego  stosowanego  w
badaniach  klinicznych  firmy  Pfizer  -  mianowicie  o  zaliczeniu  "przypadku"  COVID-19  na
podstawie niczego więcej niż pozytywnego wyniku PCR wraz z jednym lub kilkoma elementami z
listy  przeważnie  niecharakterystycznych  objawów  klinicznych.  Musimy  zatem  zapytać,  czy
szczepionka oferuje jakiekolwiek korzyści, które są bardziej znaczące niż deklarowane - ale, jak
omówiono  powyżej,  najprawdopodobniej  zmyślone  -  zmniejszenie  liczby  takich  trywialnych
"przypadków".

2.2.1 Zapobieganie poważnym chorobom i śmiertelności. Strona 48 raportu FDA podsumowuje
tę kwestię w następujący sposób: "Większa liczba osób z wysokim ryzykiem wystąpienia COVID-
19  i  wyższymi  wskaźnikami  występowania  byłaby  potrzebna  do  potwierdzenia  skuteczności
szczepionki przeciwko śmiertelności." Zwracamy uwagę, że ten cytat nie tylko neguje postawione
pytanie, ale także unieważnia cały pretekst do przyznania awaryjnej zgody na tę eksperymentalną
szczepionkę. Jeśli w badaniu 40 000 osób liczba zgonów jest zbyt mała, aby stwierdzić jakąkolwiek
korzyść  ze  szczepionki,  to  z  pewnością  nie  ma  żadnego  "nagłego  wypadku",  który
usprawiedliwiałby  bardzo  duże  ryzyko  i  obecnie  oczywiste  szkody  związane  z  wyjątkowo
pospiesznym wprowadzeniem tej i innych szczepionek przeciwko COVID-19.
W cytowanym badaniu  na  nastolatkach  [31]  nie  było  żadnych  zgonów,  a  my już  zwróciliśmy
uwagę, że w tym badaniu nie odnotowano również żadnych przypadków poważnych chorób. Tak
więc, nawet w tej konkretnej grupie wiekowej, nie widać ani znaczących korzyści, ani zagrożenia.



2.2.2 Skuteczność u osób z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. W tej kwestii
raport  FDA stwierdza: "Chociaż odsetek uczestników z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu
COVID-19  jest  odpowiedni  dla  ogólnej  oceny  bezpieczeństwa  podczas  dostępnego  okresu
obserwacji,  podzbiór  niektórych  grup,  takich  jak  osoby  z  obniżoną  odpornością  (np.  osoby  z
HIV/AIDS) jest zbyt mały, aby ocenić skuteczność." W raporcie pominięto kwestię zmniejszenia
ryzyka u osób z bardziej  powszechnymi schorzeniami predysponującymi,  takimi jak przewlekła
choroba serca lub płuc. Oczywiście badanie kliniczne u młodzieży [31] jest pod tym względem
zupełnie bezproduktywne.
Ogólnie  rzecz  biorąc,  badania  kliniczne  przeprowadzone  przez  firmę  Pfizer  nie  dostarczyły
dowodów na korzyści  kliniczne u osób z  grupy wysokiego ryzyka wystąpienia ciężkiej  postaci
COVID-19.

2.2.3  Skuteczność  w  zwalczaniu  długotrwałych  skutków  choroby  COVID-19. Werdykt
sprawozdania FDA jest następujący: "Potrzebne są dodatkowe oceny skuteczności szczepionki w
zapobieganiu  długotrwałym  następstwom  COVID-19,  w  tym  dane  z  badań  klinicznych  i  z
zastosowania  szczepionki  po  zatwierdzeniu".  Innymi  słowy,  badania  kliniczne  nie  dostarczyły
takich dowodów.

2.2.4 Zmniejszanie transmisji. W tym temacie raport FDA stwierdza po prostu, że "dodatkowe
oceny, w tym dane z badań klinicznych i z zastosowania szczepionki po zatwierdzeniu, są potrzebne
do oceny skuteczności szczepionki w zapobieganiu rozsiewania i przenoszenia wirusa, szczególnie
u osób z bezobjawowym zakażeniem."
Mówiąc wprost, nie ma dowodów na to, że transmisja (choroby) jest zmniejszona, a próby nie były
nawet zaprojektowane tak, aby udowodnić lub obalić taki efekt.

2.2.5 Czas trwania ochrony. Raport FDA prawidłowo stwierdza (na stronie 46): "Ponieważ analizy
okresowe  i  końcowe  mają  ograniczony  czas  obserwacji,  nie  jest  możliwa  ocena  trwałej
skuteczności w okresie dłuższym niż dwa miesiące." Nawet przy założeniu, że w ogóle wykazano
skuteczność  w  dwumiesięcznym  okresie  badania,  tak  krótki  czas  ochrony  nie  uzasadnia
ryzyka związanego ze szczepieniem.
Rysunek  1A  pokazuje,  że  ilość  przeciwciał  neutralizujących  jest  praktycznie  taka  sama  w
przypadku  dawek  szczepionki  (mRNA)  wynoszących  20  μg  lub  30  μg.  Nasuwa  się  pytanie,
dlaczego konsekwentnie stosowano większą dawkę - i to nie tylko u dorosłych, u których uzyskano
te dane, ale także u dzieci, których mniejsza masa ciała powinna sugerować zmniejszenie dawki.
Ponadto  dane  na  rysunku  1B sugerują,  że  pełna  odporność  jest  już  wywołana  przez  pierwszą
dawkę; zastosowanie drugiej dawki nie zmienia szybkości pojawiania się nowych przypadków w
grupie szczepionkowej i dlatego nie wydaje się mieć wpływu na odporność. Oznaczałoby to, że
należało  ocenić  schemat  podawania  pojedynczej  dawki,  co  zmniejszyłoby  ogólne
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych.

2.2.7 Podsumowanie. Badania kliniczne przeprowadzone przez firmę Pfizer nie zawierają żadnych
dowodów  na  korzyści  ze  stosowania  szczepionki  pod  względem  klinicznie  istotnych  punktów
końcowych. Dotyczy to wszystkich badanych grup wiekowych, a w szczególności młodzieży.

3 Szczepionka COVID-19 firmy Pfizer nie jest bezpieczna.



3.1 Co wynika z dowodów?

Badania  kliniczne  nad  szczepionką  Comirnaty  (BNT162b2),  podobnie  jak  nad  innymi
szczepionkami COVID-19, prowadzono w bardzo krótkim okresie czasu, co oznacza, że nie podjęto
odpowiednich  środków ostrożności  w celu  zapewnienia bezpieczeństwa.  Jednak już badania  na
zwierzętach  przeprowadzone  przed  rozpoczęciem  badań  klinicznych  sugerowały  poważną
toksyczność. Niestety, od czasu rozpoczęcia masowych szczepień oczekiwanie to zostało więcej niż
potwierdzone w praktyce.

3.1.1 Dane przedkliniczne z badań na zwierzętach wskazują na możliwość poważnego uszkodzenia.
Comirnaty,  podobnie  jak  wszystkie  inne  szczepionki  COVID-19  oparte  na  genach,  powodują
ekspresję  specyficznego  białka  SARS-CoV-2  in  vivo,  tzw.  białka  spike,  które  znajduje  się  na
powierzchni  cząstki  wirusa.  Białko  spike (kolca)  pośredniczy  w początkowym przyłączaniu się
cząsteczki wirusa do komórki gospodarza, a także w jej późniejszym wnikaniu do wnętrza komórki.
Główna idea szczepionki Comirnaty jest następująca:
1)  syntetyczny  mRNA kodujący  białko  spike  jest  kompleksowany  z  mieszaniną  neutralnych  i
kationowych  (dodatnio  naładowanych)  syntetycznych  lipidów,  które  łączą  się  w  nanocząstki
lipidowe (LNPs);
2) po wstrzyknięciu, LNP ułatwiają pobór mRNA do komórek gospodarza, gdzie mRNA powoduje
ekspresję (syntezę) białka kolca;
3)  białko  kolca  pojawia  się  na  powierzchni  komórek  gospodarza  i  wywołuje  odpowiedź
immunologiczną przeciwko sobie.
Odpowiedź immunologiczna na białko kolca obejmuje zarówno przeciwciała, które mogą, ale nie
muszą być neutralizujące (patrz punkt  2.1.3.1),  jak i  limfocyty T (komórki  T).  Niektóre z tych
limfocytów  T są  cytotoksyczne  (zwane  również  limfocytami  T-zabójczymi);  ich  zadaniem jest
zabijanie zainfekowanych wirusem komórek ciała.
Chociaż na papierze ta strategia szczepień wygląda dobrze, ma ona wiele wad i zagrożeń. Wynikają
one zarówno z mieszaniny lipidów, jak i białka kolców, z których oba są znane jako toksyczne.

3.1.1.1  Aktywność  toksyczna  i  prokoagulacyjna  białka  kolca. Ciężkiej  klinicznie  postaci
choroby COVID-19 często towarzyszy patologiczna aktywacja krzepnięcia krwi [32]. Uznaje
się centralną rolę białka spike w tym powikłaniu [33]. Warto zauważyć, że istnieją co najmniej
dwa różne mechanizmy wyzwalania krzepnięcia krwi:
1)  Jeśli  białko  kolca  ulega  ekspresji  w  komórkach  śródbłonka  naczyniowego  -  najbardziej
wewnętrznej  warstwie  komórek  naczyń  krwionośnych  -  odpowiedź  immunologiczna  na  białko
kolca może zniszczyć te komórki. Powstała w ten sposób zmiana naczyniowa aktywuje krzepnięcie
krwi. Ta  odpowiedź  immunologiczna  może  obejmować  cytotoksyczne  limfocyty  T,  ale  także
przeciwciała,  które  uruchamiają  układ  dopełniacza  i  inne  mechanizmy  efektorowe  układu
odpornościowego.  
2)  Cząsteczki  białka  szpiku,  które  powstają  w  krwiobiegu  lub  dostają  się  do  niego  po
zsyntetyzowaniu w innym miejscu w organizmie, mogą wiązać się bezpośrednio z płytkami krwi
(trombocytami) i aktywować je. To z kolei wywołuje krzepnięcie krwi.
Drugi mechanizm jest ważny, ponieważ nie wymaga odpowiedzi immunologicznej i dlatego może
być  natychmiast  uruchomiony  nawet  u  osób,  które  nie  mają  jeszcze  odporności.  Pierwszy
mechanizm jest najbardziej skuteczny u osób, które mają już odporność na białko kolca, czy to w
wyniku zakażenia wirusem, czy też wcześniejszego wstrzyknięcia szczepionki. Należy zauważyć,



że  mechanizm  uszkodzenia  komórek  działa  również  w  innych  tkankach  -  każda  komórka  w
organizmie, która wykazuje ekspresję białka kolca, staje się celem dla układu odpornościowego.
Ponieważ Comirnaty  i  inne  szczepionki  oparte  na genach indukują  syntezę  aktywnego,  a  więc
potencjalnie toksycznego białka kolca, ważne jest, aby zrozumieć, jak to białko jest dystrybuowane
w organizmie. Toksyczność mogłaby być ograniczona, gdyby szczepionka, a tym samym synteza
białka  kolca,  była  ograniczona  do  miejsca  wstrzyknięcia  w  tkance  mięśniowej,  ale  poza
krwiobiegiem. Jeśli  natomiast  szczepionka  dostanie  się  do  krwiobiegu,  można  spodziewać  się
ekspresji  białka  kolca w  naczyniach  krwionośnych  i  toksyczności  spowodowanej  aktywacją
krzepnięcia krwi.

3.1.1.2  Dystrybucja  szczepionki  w  doświadczeniach  na  zwierzętach. Jak  się  okazuje,  po
wstrzyknięciu  domięśniowym  szczepionka  bardzo  szybko  przedostaje  się  do  krwiobiegu.  W
doświadczeniach zgłoszonych przez firmę Pfizer japońskim władzom sanitarnym [34] szczurom
wstrzykiwano  próbkę  szczepionki  pozorowanej.  Materiał  ten  był  chemicznie  podobny  do
Comirnaty, ale zawierał cząsteczkę mRNA, która kodowała łatwo wykrywalne, nietoksyczne białko
modelowe  (lucyferazę)  zamiast  białka  kolca  SARS-CoV-2.  Mieszanina  lipidów  użyta  do
formowania LNPs była dokładnie taka sama jak ta użyta przez Comirnatiego. Jeden z lipidów w tej
mieszaninie został wyznakowany radioaktywnie, co pozwoliło na dokładne i precyzyjne śledzenie i
ilościowe  określenie  rozmieszczenia  próbki  w  organizmie.  Dokonano  kilku  niezwykłych
obserwacji:
1) Radioaktywny lipid szybko przedostał  się do krwiobiegu.  Stężenie w osoczu krwi osiągnęło
szczyt  po  2  godzinach,  ale  już  po  15  minutach  poziom  w  osoczu  osiągnął  45%  wartości
maksymalnej.
2)  Bardzo  wysokie  stężenia  radioaktywnego  lipidu  gromadziły  się  w  wątrobie,  śledzionie,
nadnerczach i jajnikach.
3) Stosunkowo niewielkie ilości nagromadzone zostały w centralnym układzie nerwowym (mózg i
rdzeń kręgowy.
4) Ekspresja modelowego białka kodowanego przez mRNA była badana tylko w wątrobie, gdzie
była łatwo wykrywalna.
3.1.1.3  Mechanizm  wchłaniania  szczepionki  do  krwiobiegu.  Biorąc  pod  uwagę,  że  kompleks
mRNA i związanych z nim LNPs ma dość duże rozmiary cząsteczkowe, nasuwa się pytanie, jak
mógł on tak szybko przedostać się  do krwiobiegu.  Po wstrzyknięciu domięśniowym większość
szczepionki  powinna  przedostać  się  do  przestrzeni  "śródmiąższowej",  czyli  przestrzeni
pozakomórkowej  poza  naczyniami  krwionośnymi.  Przestrzeń  ta  jest  oddzielona  od  przestrzeni
wewnątrznaczyniowej  (krwiobiegu)  barierą  kapilarną,  która  przepuszcza  tylko  małe  cząsteczki,
takie jak tlen lub glukoza (cukier we krwi), ale jest nieprzepuszczalna dla dużych cząsteczek, takich
jak  białka  osocza;  a  cząsteczki  szczepionki  byłyby  nawet  od  nich  większe.
Płyn w przestrzeni  śródmiąższowej jest  stale odprowadzany przez układ limfatyczny; cały płyn
limfatyczny ostatecznie dostaje się do krwiobiegu przez przewód piersiowy (ductus theracicus).
Cząsteczki,  które są  zbyt  duże,  aby pokonać  barierę  kapilarną,  mogą ostatecznie  dostać  się  do
krwiobiegu poprzez drenaż limfatyczny. Proces ten jest jednak zwykle znacznie wolniejszy [35] niż
zaobserwowano to w przypadku szczepionki modelowej. Powstaje zatem pytanie, czy szczepionka
modelowa mogła przebić się przez barierę kapilarną i w ten sposób dostać się bezpośrednio do
krwiobiegu?
Mieszaniny  lipidowe  podobne  do  tych  ze  szczepionki  firmy  Pfizer  były  eksperymentalnie
wykorzystywane do przenikania przez barierę krew-mózg po wstrzyknięciu dożylnym [36]. Bariera



krew-mózg może być opisana jako "ulepszona wersja" zwykłej bariery kapilarnej - jeśli można ją
przełamać,  to  musimy oczekiwać tego samego dla  zwykłej  bariery kapilarnej.  Wysokie lokalne
stężenie  nanocząstek  lipidowych,  które  występuje  po  wstrzyknięciu  domięśniowym,  będzie
dodatkowo sprzyjać przełamaniu bariery. Dzięki temu szczepionka przedostaje się do krwiobiegu w
dużych ilościach  i  w krótkim czasie.  Należy zatem liczyć  się  z  powikłaniami związanymi  z
krzepnięciem krwi.
3.1.1.4 Inne dowody toksyczności LNP. Proponowane przełamanie bariery kapilarnej przez LNP
implikuje  cytotoksyczne  działanie  na  komórki  śródbłonka,  które  stanowią  jedyny  element
komórkowy  ścian  naczyń  włosowatych.  O  cytotoksycznym  działaniu  LNPs  świadczą  również
uszkodzenia włókien mięśniowych w miejscu wstrzyknięcia [30, s. 49] oraz komórek wątroby [30,
s. 46]. Należy zauważyć, że te dane zostały również uzyskane z modelowym mRNA kodującym
przypuszczalnie nietoksyczny enzym lucyferazę. Dlatego te efekty cytotoksyczne nie wynikają z
bezpośredniego  działania  białek  kolców.  Chociaż  nie  można  całkowicie  wykluczyć
immunologicznego  komponentu  uszkodzenia  komórki,  to  prawdopodobnie  nie  jest  on  w  tym
przypadku  dominujący,  ponieważ  lucyferaza,  w  przeciwieństwie  do  białka  kolca,  nie  jest
transportowana na powierzchnię komórki.

3.1.1.5 Mechanizmy kumulacji w poszczególnych narządach. Wysokie wskaźniki gromadzenia
się szczepionki w wątrobie i śledzionie wskazują na wchłanianie przez komórki makrofagów, które
występują  licznie  w  obu  narządach  i  są  ogólnie  odpowiedzialne  za  usuwanie  niepożądanych
zanieczyszczeń. Nagromadzenie w nadnerczach, jajnikach i  ponownie w wątrobie sugeruje  rolę
lipoprotein w wychwycie komórkowym w tych narządach. Lipoproteiny to kompleksy lipidów i
specyficznych  cząsteczek  białkowych  (apolipoprotein),  które  pełnią  rolę  nośników  lipidów  w
krwiobiegu. Wątroba odgrywa główną rolę w metabolizmie lipidów i lipoprotein w ogóle, podczas
gdy  nadnercza  i  jajniki  pobierają  lipoproteiny,  aby  wytworzyć  cholesterol,  który  następnie
przekształcają w swoje odpowiednie hormony steroidowe. Taka rola lipoprotein w transporcie i
komórkowym wychwycie  nanocząstek  lipidowych  jest  rzeczywiście  uznawana [37].  Należy  się
zatem spodziewać, że inne narządy o wysokim współczynniku wychwytu lipoprotein będą miały
podobny wpływ. Należą do nich przede wszystkim łożysko, które podobnie jak jajniki produkuje
duże  ilości  hormonów  steroidowych  (progesteronu),  oraz  gruczoły  mleczne,  które  pobierają
cholesterol zawarty w lipoproteinach i uwalniają go do mleka matki.

3.1.1.6 Korelacja wychwytu lipidów i ekspresji mRNA. W omawianym badaniu eksperymentalnym
wykazano, że również wątroba wykazuje ekspresję mRNA związanego z LNP (patrz [30], rozdział
2.3.2).  Jak  wspomniano  wcześniej,  mRNA  użyte  w  tym  badaniu  kodowało  enzym  firefly
lucyferazę,  czyli  właśnie to białko,  które sprawia,  że zwierzęta  te  świecą w ciemności.  Tkanki
ssaków,  które  wykazują  ekspresję  tego  enzymu,  również  świecą,  proporcjonalnie  do  ilości
syntetyzowanego przez nie białka lucyferazy. Pomiary tej luminescencji nie są jednak zbyt czułe i
prawdopodobnie dlatego Pfizer przeprowadził je tylko na wątrobie, a nie na innych, mniejszych
organach.  Jednakże,  wobec  braku  pozytywnych  dowodów  przeciwnych,  musimy  przyjąć,  że
korelacja  pomiędzy  efektywnym wychwytem LNP a  ekspresją  mRNA,  która  dotyczy  wątroby,
odnosi  się  również  do  innych  narządów.  Jeśli  podany  ładunek  mRNA koduje  białko  kolca,  to
narządy te będą narażone na toksyczność białka kolca i  odpowiedź immunologiczną przeciwko
niemu proporcjonalnie do stopnia wchłonięcia LNP i mRNA.



3.1.1.7  Potencjalne ryzyko dla płodności i noworodka karmionego piersią.  Wysoka ekspresja
białka kolca w jajnikach niesie ze sobą ryzyko znacznego uszkodzenia tego narządu z możliwymi
konsekwencjami  dla  płodności  kobiety.  Wchłanianie  szczepionki  przez  komórki  gruczołu
mlekowego  otwiera  dwie  możliwe drogi  toksyczności  dla  niemowlęcia  karmionego  piersią:  Po
pierwsze,  ekspresja  białka  kolca  i  jego  wydzielanie  do  mleka  matki,  a  po  drugie,  całkowite
przeniesienie szczepionki do mleka.
Gruczoły sutkowe są apokrynowe, tzn.  wydzielają  części  własnej cytoplazmy i  uwalniają  je do
mleka; w ten sposób wszystko, co dostało się do cytoplazmy, może również dostać się do mleka
matki.  W tym kontekście zwracamy uwagę, że zarówno baza danych VAERS, jak i unijny rejestr
niepożądanych  reakcji  na  leki  (EudraVigilance)  odnotowują  zgony  noworodków  karmionych
piersią po szczepieniach matki (patrz punkt 3.1.3.6).

3.1.1.8  Niezbadanie  przez  firmę  Pfizer  ryzyka  wynikającego  z  badań  przedklinicznych. Z
wyjątkiem  płodności,  której  po  prostu  nie  można  ocenić  w  tak  krótkim  okresie  stosowania
szczepionek,  wszystkie  powyższe  zagrożenia  zostały  wykazane  od  czasu  wprowadzenia
szczepionek - wszystkie wynikają ze zgłoszeń do różnych rejestrów zdarzeń niepożądanych (patrz
punkt 3.1.3). Musimy powtórzyć, że każde z tych zagrożeń można było łatwo wywnioskować z
ograniczonych danych przedklinicznych, które zostały przytoczone, ale nie podjęto w związku z
nimi  odpowiednich,  dogłębnych  badań.  W  szczególności  w  badaniach  klinicznych  nie
monitorowano  żadnych  parametrów  laboratoryjnych,  które  mogłyby  rzucić  światło  na  te
zagrożenia,  takich  jak  parametry  związane  z  krzepnięciem  krwi  (np.  D-dimer/płytka)  lub
uszkodzeniem wątroby (np. -glutamylotransferaza).

3.1.2 Zanieczyszczenia wynikające z procesu produkcyjnego. Podczas wytwarzania szczepionki
BNT162b2  na  skalę  komercyjną  występuje  kilka  zanieczyszczeń,  które  mogą  wpływać  na
bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki. Ze względu na zwięzłość, wspomniane są tu tylko dwa
takie zanieczyszczenia.

3.1.2.1 Zanieczyszczone bakteryjne DNA. MRNA jest wytwarzane in vitro przy użyciu szablonu
DNA, który z kolei  jest  pozyskiwany z komórek bakteryjnych. Podejmowane są środki w celu
późniejszego  usunięcia  tego  DNA,  ale  nie  są  one  w  pełni  skuteczne,  co  potwierdzono  w
sprawozdaniu EMA (str. 17 i 40). Zanieczyszczone DNA wstrzyknięte wraz ze szczepionką może
wprowadzić się do genomu komórek gospodarza i spowodować potencjalnie szkodliwe mutacje.
Bakteryjne DNA sprzyja również powstawaniu nieswoistych stanów zapalnych.

3.1.2.2 Zanieczyszczenia lipidowe. Raport EMA zwraca również uwagę na zanieczyszczenia, które
powstają  podczas  syntezy  lipidowych  składników  szczepionki  (str.  24):
Zanieczyszczenia związane z lipidami wykryto w niektórych ostatnich partiach produktu gotowego,
co korelowało z lipidowymi partiami ALC-0315. Jakość substancji pomocniczej ALC-0315 uznaje
się  za  dopuszczalną  w  oparciu  o  dostępne  dane,  pod  warunkiem  dalszej  oceny  określonych
zanieczyszczeń w produkcie końcowym.
Biorąc pod uwagę, że syntetyczny lipid oznaczony jako ALC-0315 nigdy nie był stosowany u ludzi,
nie  ma  solidnej  empirycznej  podstawy  do  ustanowienia  "dopuszczalnych"  poziomów
zanieczyszczeń.  Co  więcej,  najwyraźniej  nie  zidentyfikowano  nawet  gatunków
zanieczyszczających. Arbitralne, ogólne zatwierdzenie przez EMA nieznanych zanieczyszczeń w
niesprawdzonym składniku szczepionki jest całkowicie nie do przyjęcia.



3.1.3 Zdarzenia niepożądane po rozpoczęciu szczepień. Od czasu wprowadzenia szczepionek do
użytku w rejestrach na całym świecie odnotowano liczne zdarzenia niepożądane. Skupiamy się tutaj
na dwóch rejestrach, a mianowicie na amerykańskim systemie zgłaszania niepożądanych zdarzeń
poszczepiennych (VAERS) oraz na unijnym systemie nadzoru nad niepożądanymi reakcjami na leki
(EudraVigilance). Wszystkie podane poniżej dane liczbowe odnoszą się do dnia 21 maja 2021 roku,
chyba że określono inaczej.

3.1.3.1 Zgłoszone zgony związane ze szczepionkami COVID. W ciągu zaledwie pięciu miesięcy
od rozpoczęcia szczepień w systemie EudraVigilance odnotowano 12 886 zgonów związanych ze
szczepionkami COVID 19, z czego prawie połowa (6 306) dotyczyła szczepionki firmy Pfizer. W
tym samym okresie VAERS odnotował łącznie 4 406 zgonów, z czego 91% było związanych ze
szczepionkami  mRNA,  przy  czym  Pfizer  odpowiadał  za  44%,  a  Moderna  za  47%.
Nie jest  możliwe ustalenie,  jaki  procent  wszystkich zgonów po szczepieniach jest  rzeczywiście
zgłaszany  do  VAERS  lub  EudraVigilance.  Należy  jednak  zauważyć,  że  liczba  4  406  zgonów
związanych ze szczepionką COVID odnotowanych przez VAERS tylko w ciągu ostatnich pięciu
miesięcy przekracza łączną sumę wszystkich innych szczepionek w ciągu ostatnich 20 lat.  Jest
zatem jasne,  że  te  szczepionki  są  zdecydowanie  najbardziej  śmiercionośne  w historii  -  i  to  w
przypadku choroby, której śmiertelność nie jest wyższa niż grypy [1, 38].

3.1.3.2  Poważne zdarzenia związane z upośledzeniem krzepnięcia krwi. Wykaz rozpoznań w
obu bazach wskazujących na patologiczną aktywację krzepnięcia krwi jest niemal nieskończona -
zawały serca, udary mózgu, zakrzepy w mózgu i innych narządach, zatorowość płucna; ale także
małopłytkowość i krwotoki wynikające z nadmiernego zużycia płytek krwi i czynników krzepnięcia
w  rozsianym  wykrzepianiu  wewnątrznaczyniowym.  Te  mechanizmy  chorobowe  spowodowały
wiele ze zgonów podsumowanych powyżej; w innych przypadkach spowodowały one ciężkie ostre
choroby, które w wielu przypadkach pozostawią poważne inwalidztwo.

3.1.3.3  Inne  ciężkie  reakcje.  Ciężkie  reakcje  obejmują  napady  drgawek,  inne  objawy
neurologiczne, zwłaszcza związane z kontrolą motoryczną, oraz ciężkie ogólnoustrojowe zapalenie
z uszkodzeniem wielu narządów. U wielu z tych pacjentów bardzo prawdopodobne są długotrwałe,
a nawet trwałe uszkodzenia resztkowe.

3.1.3.4 Ciężkie działania niepożądane u młodzieży. W grupie wiekowej od 12 do 17 lat zgłoszono
już do EudraVigilance dwa zgony, które prawdopodobnie są związane ze szczepionką firmy Pfizer.
Również  w  tej  grupie  wiekowej  odnotowano  16  przypadków  zapalenia  mięśnia  sercowego,
wszystkie u mężczyzn, oraz 28 przypadków drgawek u obu płci, z których 3 uznano za zagrażające
życiu.  Zdarzały  się  też  przypadki  udaru  mózgu,  zawału  serca  i  ciężkich  chorób  zapalnych.
Liczba zdarzeń niepożądanych jest znacznie mniejsza niż u dorosłych, ale wynika to po prostu z
faktu,  że  ta  grupa  wiekowa  była  znacznie  rzadziej  szczepiona.  W  przypadku  wprowadzenia
systematycznych  szczepień  dla  młodzieży  można  oczekiwać,  że  liczby  te  szybko  wzrosną  do
poziomu podobnego jak w przypadku dorosłych.

3.1.3.5  Poronienia. Na  dzień  21  czerwca  2021  r.  EudraVigilance  wymienia  325  przypadków
poronień  wśród zaszczepionych  kobiet  w  ciąży.  Chociaż  trudno  jest  określić,  w jakim stopniu
szczepienie  zwiększa  odsetek  poronień,  większość  z  tych  przypadków została  zgłoszona  przez
pracowników służby  zdrowia,  którzy  najwyraźniej  uważali,  że  związek  ze  szczepionką  jest  co



najmniej  prawdopodobny.  Już  sama  ta  seria  przypadków  byłaby  wystarczającym powodem do
zaprzestania szczepień i przeprowadzenia dochodzenia.

3.1.3.6 Zgony wśród niemowląt karmionych piersią. Chociaż nie dotyczy to bezpośrednio grupy
wiekowej, która jest przedmiotem pozwu i ekspertyzy, warto zauważyć, że zarówno VAERS, jak i
EudraVigilance zawierały zgłoszenia zgonów wśród niemowląt karmionych piersią wkrótce po tym,
jak ich matki otrzymały szczepionkę firmy Pfizer.
W  punkcie  3.1.1.5  omówiono  możliwość  wchłaniania  szczepionki  przez  łożysko  i  gruczoły
mleczne. Zgłoszone przypadki poronień i zgonów noworodków wskazują, że zagrożenia te należy
traktować bardzo poważnie i że firma Pfizer dopuściła się zaniedbania, nie badając ich w żadnym
ze zgłoszonych badań przedklinicznych i klinicznych.

3.2 Brak dowodów.

Jak  widać  powyżej,  w  badaniach  klinicznych  firmy  Pfizer,  a  następnie  w  pośpiesznym
zatwierdzeniu szczepionki w trybie awaryjnym pominięto ważne pozytywne dowody ryzyka, co
doprowadziło do niefortunnych, lecz przewidywalnych rezultatów. Równie obciążająca jest  lista
pominięć  -  potencjalnych  zagrożeń,  które  powinny  były  zostać  zbadane  w  badaniach
przedklinicznych lub klinicznych, ale nigdy nie zostały.

3.2.1  Właściwa  farmakokinetyka. W sekcji  3.1.1.2  opisano  niektóre  eksperymenty  dotyczące
dystrybucji  szczepionki  zastępczej.  Chociaż  badania  te  dostarczyły  ważnych  i  użytecznych
informacji, należy zauważyć, że ekspresja białka kolca zamiast przypuszczalnie obojętnego enzymu
lucyferazy może wpływać na dystrybucję z powodu jego interferencji z integralnością naczyniową,
w tym barierą  krew-mózg i  krzepnięciem krwi.  EMA i  inne  organy regulacyjne powinny były
nalegać na przeprowadzenie i udokumentowanie takich badań.

3.2.2 Interakcje z lekami. W sprawozdaniu EMA stwierdza się (str. 110):
Nie przeprowadzono badań interakcji z innymi szczepionkami, co jest dopuszczalne, biorąc pod
uwagę konieczność stosowania szczepionki w sytuacjach awaryjnych.
Ponieważ jasne jest, że śmiertelność spowodowana przez COVID-19 jest niska (zob. sekcja 1.1.1),
a  zatem  nie  ma  sytuacji  nadzwyczajnej,  argument  ten  należy  odrzucić  jako  bezpodstawny.
Efekt immunosupresyjny BNT162b2 znajduje odzwierciedlenie w zmniejszeniu liczby limfocytów
we krwi osób zaszczepionych, a także w obserwacjach klinicznych opryszczki zwykłej (gontyny)
wynikającej  z  reaktywacji  przetrwałego  wirusa  varicella  zoster  [39].  Sugeruje  to,  że  pożądana
odpowiedź  immunologiczna  na  inne  szczepionki  podawane  w  tym  samym  czasie  może  być
upośledzona.
Ponadto badania interakcji nie powinny były być ograniczone do szczepionek, ale powinny być
rozszerzone  na  inne  leki.  Jednym  z  obszarów  budzących  niepokój  jest  eksperymentalnie
obserwowana  toksyczność  wątrobowa  BNT162b2.  Wątroba  odgrywa  centralną  rolę  w
metabolicznej  inaktywacji  i  utylizacji  wielu  leków;  każde  upośledzenie  funkcji  tego  narządu
bezpośrednio prowadzi do licznych możliwości niekorzystnych interakcji lekowych.

3.2.3  Genotoksyczność.  Nie  przeprowadzono  badań  nad  genotoksycznością,  tj.  uszkodzeniem
ludzkiego genomu, które mogłoby prowadzić do dziedzicznych mutacji i raka. W sprawozdaniu
EMA [30, s. 50] jest to uzasadnione w następujący sposób:



Nie przedstawiono żadnych badań dotyczących genotoksyczności. Jest to dopuszczalne, ponieważ
składnikami preparatu szczepionki są lipidy i RNA, co do których nie oczekuje się, że będą miały
potencjał genotoksyczny. Ocena ryzyka przeprowadzona przez wnioskodawcę wykazuje, że ryzyko
genotoksyczności związane z tymi adiuwantami [tj. syntetycznymi lipidami] jest bardzo niskie w
oparciu o dane z literatury.
W rzeczywistości  wiadomo,  że LNP zawarte  w BNT162b2 mogą wnikać do wszystkich typów
komórek  -  taki  jest  przecież  cel  ich  włączenia  do  tego  preparatu  szczepionkowego.  Wiadomo
również,  że  po  dostaniu  się  do  wnętrza  komórki  lipidy  kationowe  zaburzają  funkcjonowanie
mitochondriów (oddychanie komórkowe) i powodują stres oksydacyjny, który z kolei prowadzi do
uszkodzenia DNA.
Należy wspomnieć, że dwa z lipidów stosowanych przez firmę Pfizer - mianowicie kationowy lipid
ALC-0315 i PEGylowany lipid ALC-0159, które stanowią odpowiednio 30-50% i 2-6% całkowitej
zawartości lipidów - nie były wcześniej zatwierdzone do stosowania u ludzi. Beztroskie podejście
firmy Pfizer i EMA do stosowania nowych i wcześniej nieprzebadanych substancji chemicznych
jako składników leków lub szczepionek bez przeprowadzenia kompleksowych badań toksyczności,
w tym genotoksyczności, jest całkowicie nienaukowe i nie do przyjęcia.

3.2.4  Szkodliwe działanie na rozrodczość. Toksyczność reprodukcyjną badano tylko u jednego
gatunku  (szczury)  i  tylko  u  niewielkiej  liczby  zwierząt  (21  miotów).  Zaobserwowano  ponad
dwukrotny  wzrost  utraty  zarodków  przedimplantacyjnych,  z  odsetkiem  9,77%  w  grupie
szczepionkowej w porównaniu do 4,09% w grupie kontrolnej. Zamiast zwykłego stwierdzenia [30,
s. 50], że wyższa wartość była "w zakresie historycznych danych kontrolnych", badanie powinno
było jasno stwierdzić, czy ta różnica była statystycznie istotna, a jeśli nie, liczba prób powinna była
zostać  zwiększona,  aby  zapewnić  niezbędną  moc  statystyczną.  To  samo  dotyczy  obserwacji  o
"bardzo niskiej częstości występowania gastroschisis, wad jamy ustnej/szczęki, prawego łuku aorty
i anomalii kręgów szyjnych". Ogólnie rzecz biorąc, badania te są nieodpowiednio opisane i wydaje
się, że zostały nieodpowiednio przeprowadzone.

3.2.5 Autoimmunologia. W wyniku ekspozycji na szczepionkę dochodzi do uszkodzenia komórek
przez  lipidy  kationowe  i  ataku  immunologicznego  na  komórki  produkujące  białko  spike.  Ze
zniszczonych komórek uwalniane  są  białka  i  inne  makrocząsteczki,  które  muszą  być  następnie
usunięte przez makrofagi.
Kiedy  system  oczyszczania  jest  przeciążony  z  powodu  nadmiernego  uszkodzenia  komórek  i
apoptozy  (śmierci  komórek),  nagromadzenie  resztek  komórkowych  prowadzi  do  przewlekłego
nadmiernego uwalniania interferonu typu I, który z kolei wywołuje dalszy stan zapalny. Z czasem
niektóre makromolekuły w szczątkach stają się celem dla powstawania autoprzeciwciał i aktywacji
autoreaktywnych cytotoksycznych limfocytów T - zaczynają pełnić rolę autoantygenów. Prowadzi
to do dalszego uszkodzenia tkanek i uwalniania kolejnych autoantygenów - rozwija się choroba
autoimmunologiczna. Taki wynik jest szczególnie prawdopodobny u osób z obniżoną odpornością
lub u osób genetycznie predysponowanych do chorób autoimmunologicznych (np. osoby z allelem
HLA-B27).
Ryzyko autoimmunologiczne wywołane przez BNT162b2 może być odpowiednio zbadane jedynie
w badaniach długoterminowych; podobnie jak w przypadku płodności czy nowotworów, bardzo
krótki czas trwania badań przedklinicznych i klinicznych oznacza, że działamy na oślep. Nie ulega
wątpliwości, że wszystkie te zagrożenia są szczególnie poważne u dzieci, nastolatków i młodych
dorosłych.



3.2.6 Amplifikacja zależna od przeciwciał.  Chociaż przeciwciała zasadniczo służą do ochrony
przed infekcjami, w niektórych przypadkach mogą one zwiększać nasilenie choroby. Zjawisko to
nazywane jest wzmocnieniem zależnym od przeciwciał.

3.2.6.1  Zasada. W rozdziale  2.1.3.1  pokazaliśmy,  że  przeciwciała  mogą  neutralizować  wirusa,
który je wywołał, ale nie muszą. Podczas gdy przeciwciała nieneutralizujące nie są szkodliwe w
większości przypadków, w przypadku niektórych wirusów mogą one wręcz pogorszyć sytuację,
ułatwiając  wnikanie  tych  wirusów  do  komórek  gospodarza.  Dzieje  się  tak,  ponieważ  niektóre
komórki  układu  odpornościowego  są  zaprojektowane  tak,  aby  pobierać  i  niszczyć  mikroby
oznaczone przeciwciałami. Jeśli cząstka wirusa, z którą związane są przeciwciała, zostanie pobrana
przez taką komórkę, ale uniknie zniszczenia, może się w niej replikować. Ogólnie rzecz biorąc,
przeciwciało  wzmocniło  replikację  wirusa.  Klinicznie,  to  wzmocnienie  zależne  od  przeciwciał
(ADE) może wywołać odpowiedź hiper-zapalną ("burza cytokinowa"), która zwiększa uszkodzenia
płuc, wątroby i innych organów naszego ciała.
ADE może wystąpić zarówno po zakażeniu naturalnym, jak i po szczepieniu, a obserwowano je u
kilku  rodzin  wirusów,  w  tym  u  wirusa  dengi,  wirusa  Ebola,  wirusa  syncytialnego  układu
oddechowego (RSV) i HIV [40]. Co ważne, ADE występuje również u koronawirusów, zwłaszcza
SARS, którego patogen jest blisko spokrewniony z SARS-CoV-2. Próby opracowania szczepionek
przeciwko  SARS  wielokrotnie  kończyły  się  niepowodzeniem  z  powodu  ADE  -  szczepionki
indukowały przeciwciała,  ale gdy zaszczepione zwierzęta były następnie narażone na kontakt z
wirusem, chorowały bardziej niż nieszczepione zwierzęta kontrolne (patrz np. [41]).

3.2.6.2 SARS-CoV-2 i ADE. Uznaje się możliwość wystąpienia ADE związanego z naturalnym
zakażeniem  SARS-CoV-2,  jak  również  szczepieniem  przeciwko  niemu  [42].  W szczególności
sugeruje się, że ADE spowodowane przeciwciałami przeciwko białku kolca, indukowanymi przez
inne szczepy koronawirusów, jest wyjaśnieniem szczególnego geograficznego rozkładu ciężkości
choroby w Chinach [43]. Jednak po ponad roku od wybuchu pandemii nadal nie przeprowadzono
niezbędnych w tym celu badań eksperymentalnych.
W niektórych eksperymentalnych szczepionkach przeciwko SARS, ADE może być osłabione przez
zastosowanie adiuwantów opartych na inulinie [44]. Takie podejście można również rozważyć w
celu zapobiegania ADE w szczepionkach COVID 19, ale nie wydaje się, aby było to badane w
żadnej z istniejących dotychczas szczepionek COVID.
Firma Pfizer i organy regulacyjne są również świadome ryzyka wystąpienia ADE. FDA stwierdza w
swoim dokumencie informacyjnym [29, s. 44]:
Firma  Pfizer  przedstawiła  plan  nadzoru  nad  bezpieczeństwem  farmakoterapii  (PVP)  w  celu
monitorowania  obaw  dotyczących  bezpieczeństwa,  które  mogą  być  związane  ze  szczepionką
COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech. Sponsor wskazał jako istotne potencjalne ryzyko rozszerzoną
chorobę związaną ze szczepionką, w tym rozszerzoną chorobę układu oddechowego związaną ze
szczepionką.
Termin "wzmocnione choroby związane ze szczepionką" odnosi się tutaj do ADE. EMA przyznała
również, że ryzyko to wymaga dalszych badań [30, s. 141]:
Należy  rozważyć  wszelkie  istotne  potencjalne  zagrożenia,  które  mogą  być  specyficzne  dla
szczepienia  COVID-19  (np.  związane  ze  szczepionką  nasilone  choroby  układu  oddechowego).
Wnioskodawca określił VAED/VAERD jako ważne potencjalne ryzyko i będzie je dalej badał w
trwającym  badaniu  kluczowym  oraz  w  badaniu  bezpieczeństwa  po  zatwierdzeniu.



Ogólnie rzecz biorąc, jasne jest, że ryzyko wystąpienia ADE jest uznawane w teorii, ale nie jest
brane  pod  uwagę  w  praktyce.  Biorąc  pod  uwagę  liczne  dowody  na  występowanie  ADE  w
eksperymentalnych szczepionkach przeciwko SARS, jest to całkowicie nieodpowiedzialne.

Więcej na ten temat:
1) Prześladowania przez reżim Corony: Prof. Hockertz ucieka z Niemiec;
2) "Poszukiwanie prawdy": dokument ServusTV demaskuje kłamstwa Corony;
3) Bhakdi. Yeadon. Haditsch: Eksperci wyjaśniają dwa dni bajek o Coronie;
4) Prof. Bhakdi: Jesteśmy w stanie wojny! Wstawaj. Ze względu na dzieci;
5) Szkodliwe już po 3 minutach: uczniowie nadal muszą nosić maski!;
6) Lekarze dla Covid Ethics - odważni, zaangażowani lekarze i naukowcy blisko…;
7)  Ponad 90 procent  odporności?  Dr Bhakdi  wyjaśnia,  dlaczego szczepienia  są niepotrzebne.  

  


