
N.Z. Miller/Medical Veritas 1 (2004) 239–251 239  

Vakcina nuo poliomielito: kritiškas poliomielito vakcinos istorijos įvertinimas, jos efektyvumas ir 

vakcinos sukeltos ilgalaikės pasekmės sveikatai 

Neil Z. Miller  
Thinktwice Global Vaccine Institute  

P.O. Box 9638  

Santa Fe, NM 87504 JAV  

Internetinis puslapis: www.thinktwice.com  

 

Anotacija 

 

Polio (poliomielitas) yra potencialiai pavojingas virusinis susirgimas. Kovai su šia liga mokslininkai 

sukūrė dvi polio vakcinas (inaktyvuotą ir gyvą), kurios yra auginamos pasėlyje pagamintame iš 

beždžionių inkstų. Nuo 1950 metų šios vakcinos buvo panaudotos milijonams žmonių Jungtinėse 

Amerikos Valstijose ir visame pasaulyje. Oficialiai polio vakcina yra laikoma saugia ir veiksminga ir 

tikima, kad jos dėka sumažėjo poliomielito susirgimo atvejų. Tačiau nėra jokių duomenų patvirtinančių 

šias dogmas. 

Vėžį sukeliantis beždžionių virusas SV-40 buvo rastas polio vakcinose, kurios buvo panaudotos  

milijonams žmonių. SV-40 virusas buvo rastas smegenų augliuose, kaulų piktybiniuose navikuose, 

plaučių piktybiniuose navikuose ir leukemijoje. SV-40 virusu užsikrečiama per lytinius santykius, taip 

pat SV-40 virusas yra perduodamas motinos nešiojamam vaisiui. Beždžionės, kurios buvo naudojamas 

gaminat polio vakciną, buvo užsikrėtusios simian imunodeficito virusu (simian immunodeficiency 

virus (SIV)), virusu glaudžiai susijusiu su žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), užkrečiamu sukėlėju 

siejamu su AIDS. Kai kuriems mokslininkams iškyla klausimų ar ŽIV paprasčiausiai nėra SIV 

prisitaikęs gyventi žmoguje. Polio vakcinoje taip pat yra veršiuko serumo, glicerolio ir kitų galvijų 

dalių, kurios gali būti užkrėstos galvijų spongiformine encefalopatija (BSE), kitaip vadinama 

kempinlige, mirtinu smegenis niokojančiu susirgimu, kai kurių mokslininkų siejamu su Kroicfeldo – 

Jakobo liga pasireiškiančia žmonėms. 

Dabartinės ligos mažinimo priemonės akcentuoja trumpalaikę naudą ir neatsižvelgia į ilgalaikes 

pasekmes sveikatai, tad šios priemonės turėtų būti pervertintos bei nutrauktos kol naujos ir saugesnės 

sveikatos paradigmos yra tyrinėjamos ir įgyvendinamos. 

©Autorystės teisės 2004, Neil Z. Miller. Visos teisės saugomos.  

 
Reikšminiai žodžiai: polio, aseptinis meningitas, simian virusas, SV-40, galvijų spongiformine encefalopatija, BSE, vCJD  

 

1. Kas yra polio? 

 

Polio tai užkrečiama liga, kurią sukelia žarnų virusas galintis pakenkti smegenų nervų ląstelėms ir 

stuburo smegenims. Gali būti tokie simptomai: karščiavimas, galvos skausmas, skaudanti gerklė ir 

vėmimas. Kai kuriems nukentėjusiems gali išsivystyti neurologinės komplikacijos, tokios kaip 

sustingęs kaklas ir nugara, silpni raumenys, skausmas sąnariuose ir vienos ar daugiau galūnių 

paralyžius arba kvėpavimo raumenų paralyžius. Itin sunkūs atvejai gali būti mirtini dėl kvėpavimo 

raumenų paralyžiaus. 
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2. Kaip užsikrečiama polio?  

 

Polio plinta per kontaktą su užkrėstomis fekalijomis (pavyzdžiui, keičiant kūdikio sauskelnes) ar oro 

lašeliniu būdu, per maistą ar vandenį. Virusas į kūną patenka per nosį ar burną, tada keliauja į žarnyną, 

kur jis toliau veisiasi. Tada virusas įeina į kraujotaką ir tada ima gamintis polio viruso antikūniai. 

Dažniausiai tai sustabdo tolesnį viruso vystymąsi ir individas įgauna ilgalaikį imunitetą šiai ligai [1].  
Dauguma žmonių klaidingai galvoja, kad bet kas užsikrėtęs polio virusu bus paralyžuotas arba mirs. 

Tik nedaugeliui užsikrėtusiųjų polio virusu pasireiškia charakteringi požymiai [2]. Iš tikrųjų 95 

procentai užsikrėtusiųjų natūraliu polio virusu neturės jokių simptomų net epideminėmis aplinkybėmis 

[3,6]. Apie 5 procentai užsikrėtusiųjų patirs nežymius simptomus, tokius kaip skaudanti gerklė, 

sustingęs kaklas, galvos skausmas ir karščiavimas – dažnai dėl tokių simptomų būna diagnozuojamas 

peršalimas ar gripas [3,5]. Apskaičiuota, kad tik vienam iš 1000 žmonių užsikrėtusių polio virusu gali 

pasireikšti raumenų paralyžius [3,6]. Kai kurie mokslininkai padarė išvadas, kad mažas procentas 

žmonių, kuriems išsivystė paralyžinis poliomielitas gali būti anatomiškai linkę šiai ligai. Likusi 

populiacijos dauguma greičiausiai yra natūraliai atspari polio virusui [7]. 

  

Injekcijos: keletas tyrimų parodė, kad injekcijos (antibiotikų ar vakcinų) padidina jautrumą polio 

virusui. Iš tikrųjų mokslininkai jau nuo ankstyvųjų 1900-ųjų žinojo, kad paralyžinis poliomielitas 

dažnai prasidėdavo injekcijos vietoje [8,9]. Kai difterijos ir kokliušo vakcinos buvo pristatytos 1940-

aisiais, paralyžinio poliomielito atvejų staigiai padaugėjo (Figūra 1) [10]. Tai buvo aprašyta Lancet ir 

kituose medicininiuose žurnaluose [11-13]. 1949 metais Medicinos mokslų taryba (Medical Research 

Center) Jungtinėje Karalystėje sudarė komisiją ištirti šį reiškinį ir priėjo išvados, kad 30 dienų po 

injekcijos paralyžiaus rizika yra padidėjusi; injekcijos keičia paralyžiaus išplitimą; ir nesvarbu ar tai 

buvo poodinė injekcija ar injekcija į raumenis [14,15]. 

 

Figūra 1. Polio atvejų staiga padaugėjo po difterijos ir kokliušo vakcinos atsiradimo 

 
 Keletas tyrimų parodė, kad injekcijos padidina jautrumą polio virusui. Kai difterijos ir kokliušo vakcinos buvo pristatytos 

1940-aisiais, paralyžinio poliomielito atvejų staigiai padaugėjo. Diagrama rodo vidutinį polio atvejų skaičių 100 000 

žmonių  5 metų laikotarpyje prieš ir po vakcinos atsiradimo. Šaltinis: nacionalinio sergamumo ataskaitos paimtos iš JAV 

nacionalinės sveikatos priežiūros ataskaitų; Lancet medicininis žurnalas (Balandžio 18 diena, 1950 metai), pp. 659-63.  
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Užkrečiamų ligų žurnale buvo išpublikuotas 1992 metais atliktas tyrimas, kuris patvirtino ankstesnius 

atradimus. Vaikai gavę DPT (difterijos, stabligės ir kokliušo) injekcijas buvo labiau linkę patirti 



paralyžinį poliomielitą per 30 dienų nei kontrolinė grupė [16]. Autoriai teigė, kad „tyrimas patvirtina 

jog injekcijos yra svarbi priežastis išprovokuojanti poliomielitą [16:444].” 

 

1995 metais Naujosios Anglijos medicinos žurnalas (New England Journal of Medicine) išpublikavo 

tyrimą rodantį, kad vaikai, kurie gavo vieną injekciją – po mėnesio nuo  polio vakcinos gavimo turėjo 8 

kartus didesnę tikimybę susirgti poliomielitu negu vaikai negavę jokių injekcijų. Rizika pašoko iki 27 

kartų kai vaikai gaudavo iki devynių injekcijų per mėnesį nuo polio vakcinos gavimo. Ir vaikai gavę 

dešimt ar daugiau injekcijų turi 182 kartus didesnę tikimybę susirgti poliomielitu nei tikimasi [17]. 

Kodėl injekcijos padidina polio riziką yra neaišku [18]. Vis dėlto šie ir kiti tyrimai [19-24] duoda 

suprasti, kad „reikėtų vengti injekcijų šalyse kuriose yra epideminis poliomielitas [18].” Sveikatos 

priežiūros institucijos taip pat tiki, kad reikėtų vengti „nebūtinų“ injekcijų [18:1006;24]. 

 

Maistinių medžiagų trūkumas: skurdi dieta taip pat padidina tikimybę susirgti polio [25]. 1948 metais 

kai polio epidemijos buvo aukštumoje, dietologas/mitybos ekspertas daktaras Bendžaminas Sandleris 

(Benjamin Sandler) dirbantis „Oteen Veterans“ ligoninėje, pastebėjo  ryšį tarp polio ir besaikio cukraus 

ir krakmolingo maisto vartojimo. Jis sukaupė duomenis rodančius kad šalys daugiausiai suvartojančios 

cukraus, tokios kaip JAV, Didžioji Britanija, Australija, Kanada ir Švedija (virš 100 svaru (45,4 kg) 

žmogui per metus) turėjo didžiausią polio paplitimą [26]. Visiškai priešinga situacija buvo Kinijoje, kur 

polio buvo praktiškai negirdėta liga (cukraus sunaudojimas žmogui per metus tik 3 svarų (1,4 kg)) [26]. 

Daktaras Sandleris teigia, kad cukrus ir krakmolas sumažina cukraus kiekį kraujyje ir sukelia 

hipoglikemiją, o fosforo rūgštis gėrimuose trukdo nervams gauti tinkamą maitinimą. Dėl tokio maisto 

ląsteles ima netekti vandens ir iš kūno pasišalina kalcis. Didelis kalcio trūkumas gali iššaukti polio [26-

29]. Susilpnėję nervų kamienai (nerve trunks) gali imti blogai funkcionuoti ir aukai gali suparalyžuoti 

vieną ar kelias galūnes [26:146].  

Mokslininkai visada žinojo, kad didžiausiu intensyvumu  polio užklumpa dažniausiai per karštuosius 

vasaros mėnesius. Daktaras Sandleris pastebėjo, kad vaikai per karščius suvartoja didesnį kiekį ledų, 

saldžiųjų gėrimų ir kitų dirbtinai užsaldintų produktų. 1949 metais prieš prasidedant polio sezonui 

daktaras Sandleris perspėjo Šiaurės Karolinos (JAV) gyventojus per laikraščius ir radiją sumažinti šių 

produktų suvartojimą. Tą vasarą Šiaurės Karolinos gyventojai sumažino cukraus kiekio suvartojimą 90 

procentų ir polio atvejų sumažėjo tokiu pačiu kiekiu! Šiaurės Karolinos valstijos sveikatos 

departamentas buvo pranešęs 2,498 polio atvejus 1948 metais ir tik 229 atvejus 1949 metais (duomenys 

paimti iš Š. Karolinos valstijos sveikatos departamento skaičiavimų) [26:146;29]. 

Vienas gamintojas išsiuntė vienu milijonu mažiau ledų per pirmąją savaitę po daktaro Sandlerio 

publikacijos apie „anti-polio“ dietą. Gaiviųjų gėrimų pardavimai taip pat nukrito. Tačiau galingas 

Rokfelerio „Milk Trust“, kuris pardavinėjo šaldytus produktus Šiaurės Karolinos gyventojams, sujungė 

bendras jėgas su gaiviųjų gėrimų lyderiais ir įtikino žmones, kad Sandlerio atradimas tėra mitas ir kad 

polio skaičiavimai yra atsitiktiniai. Iki 1950 metų vasaros pardavimai pasiekė ankstesnį lygį ir polio 

atvejų skaičius padidėjo atitinkamai [26:146;29]. 

 

3. Ar galima išgydyti polio?  

 

Paralyžinis poliomielitas retai būna ilgalaikis. Dažniausiai susirgus poliomielitu pilnai atsistatoma [30-

34]. Raumenų jėga po kelių dienų grįžta ir gerėja per sekančius 12-24 mėnesius [30-34]. Nedidelis 

procentas susirgusių žmonių patirs liekamąjį paralyžių. Itin retais atvejais kvėpavimo raumenų 

paralyžius sukelia mirtį [5:108;30-34]. 



Pagrindinis poliomielito gydymo būdas yra paciento guldymas į lovą leidžiant paveiktoms galūnėms 

būti visiškai atpalaiduotoms. Jei pacientui yra paveiktas kvėpavimas tada naudojamas respiratorius arba 

„geležiniai plaučiai“. Gali prireikti ir fizinės terapijos. 

 

4. Ar egzistuoja polio vakcina?  

 

1947 metais amerikiečių gydytojas ir mikrobiologas Jonas Salkas buvo paskirtas virusų tyrimų 

laboratorijos Pitsburgo universitete vadovu. Jį domino polio vakcinos kūrimas. 1952 metais Salkas 

sujungė tris skirtingus polio viruso serotipus užaugintus beždžionių inkstų pasėlyje. Naudodamas 

formaldehidą jis sugebėjo „nužudyti“ arba padaryti neveiklia viruso medžiagą, taip kad ji išsauktų 

antikūnių reakciją nesukeldama ligos. Tai metais jis pradėjo pirmuosius eksperimentus su žmonėmis. 

1953 metais jo atradimai buvo publikuoti Amerikos medicinos asociacijos žurnale (Journal of the 

American Medical Association). Jau 1954 metų balandžio mėnesį prasidėjo pirmoji nacionalinė polio 

skiepijimo kampanija. Ji buvo nukreipta į mokyklinio amžiaus vaikus [35]. Tačiau neužilgo nuo šios 

kampanijos pradžios šimtai žmonių užsikrėtė polio virusu nuo Salko vakcinos; daug žmonių numirė. 

Tapo akivaizdu, kad „nužudyto viruso“ vakcina nebuvo visiškai neveikli [1]. Vakcina buvo perdaryta ir 

iki 1955 metų rugpjūčio mėnesio JAV buvo suvartota virš 4 milijonų jos dozių. Iki 1959 metų beveik 

100 kitų šalių ėmė naudoti Salko vakciną [1,35]. 

Kitas amerikiečių gydytojas ir mikrobiologas Albertas Sabinas 1957 metais sukūrė gyvo viruso 

(oralinę) vakciną nuo polio. Jis nemanė, kad Salko neaktyvaus viruso vakcina yra efektyvi užkertant 

kelią polio epidemijoms. Jis norėjo, kad jo sukurta vakcina simuliuotų tikrą infekciją. Tai reiškė, kad 

reikia naudoti susilpnintą gyvo viruso formą. Jis eksperimentavo su tūkstančiais beždžionių ir 

šimpanzių kol izoliavo retą polio viruso tipą kuris veistųsi žarnyne ir neprasiskverbtų į centrinę nervų 

sistemą. Pirmieji bandymai su žmonėmis buvo atlikti užsienio šalyse. Jungtinėse Amerikos Valstijose ši 

vakcina buvo išbandyta 1958 metais. Nuo 1963 metų Sabino oralinė polio vakcina ant „cukraus 

kubelio“  tapo prieinama visuotinam vartojimui [1,35]. 

 

5. Kuri vakcina naudojama šiandien?  

 

Sabino oraline vakcina 1963 metais pakeitė Salko leidžiamą vakciną. Sabino vakcina buvo pagaminama 

pigiau, ją buvo lengviau vartoti, ir atrodė, kad ji suteikė didesnę apsaugą, įskaitant „bandos imunitetą“ 

nevakcinuotiems žmonėms. Tačiau jos nebuvo galima duoti žmonėms su kompromituota imunine 

sistema [1,35]. Ši vakcina kai kuriems gavėjams galėjo sukelti polio, taip pat buvo pastebėta, kad 

žmonės su kompromituota imunine sistema gali užsikrėsti polio virusu nuo neseniai paskiepytų vaikų 

[1,35-38]. Dėl to ligų prevencijos ir kontrolės centras (CDC) 2000 metų sausį papildė polio vakcinos 

rekomendacijas. Jis grįžo prie senosios politikos taikomos 1950-aisiais: vaikai turėtų gauti tiktai 

neaktyvaus viruso vakciną. Oralinė polio vakcina turėtų būti naudojama tik ypatingomis aplinkybėmis 

[39-41]. 

 

6. Ar polio vakcinos yra saugios?  

 

Kai 1950-aisiais buvo pradėta nacionalinė imunizacijos kampanija, buvo pranešta žymiai daugiau polio 

susirgimų atvejų po masinio skiepijimo su neaktyviu virusu nei buvo iki masinio skiepijimo pradžios, ir 

galbūt daugiau nei dvigubai visoje JAV. Pavyzdžiui Vermonte buvo pranešta 15 polio atvejų per metus 

(nuo 1954 metų rugpjūčio 30 iki 1954 metų rugpjūčio 30 dienos – dar iki masinio skiepijimo, o po 

prasidėjusio masinio skiepijimo per metus nuo 1954 metų rugpjūčio 30 dienos iki 1955 metų rugpjūčio 

30 dienos buvo pranešti 55 polio susirgimo atvejai –266 procentų susirgimų padidėjimas. Rod Ailandas 



pranešė 22 polio atvejus iki masinio skiepijimo ir 122 atvejus po prasidėjusio skiepijimo –454 procentų 

padidėjimas. Naujajame Hamšyre polio atvejų padaugėjo nuo 38 iki 129; Konektikute skaičiai padidėjo 

nuo 144 iki 276; ir Masačiusete jie pakilo nuo 273 iki 2027 – 642 procentų padidėjimas (Figūra 2) 

[26:140;29:146;42].  

 

Figūra 2. Po masinio skiepijimo JAV polio atvejų padaugėjo 

 
Nuo masinės imunizacijos kampanijos pradžios 1950-aisiais metais  registruotų polio atvejų skaičius po masinio skiepijimo 

su neaktyvaus viruso vakcina ženkliai padidėjo lyginant su duomenimis iki masinio vakcinavimo ir galbūt net padidėjo 

daugiau nei dvigubai visoje JAV. Šaltinis: JAV vyriausybės statistika. 
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Gydytojai bei nacionalinės sveikatos instituto mokslininkai puikiai žinojo, kad 1950-aisiais Salko 

vakcina sukeldavo polio. Kai kurie atvirai pareiškė, kad visa tai buvo „nieko neverta profilaktinė 

priemonė ir pavojinga vartoti [26:142].” Jie atsisakė vakcinuoti savo vaikus [26:142]. Sveikatos 

departamentai uždraudė skiepijimus [26:140]. Aidaho valstijos sveikatos departamento vadovas piktai 

viešai pasakė: „Aš manau, kad Salko vakcina ir jos gamintojai yra atsakingi“ dėl poliomielito protrūkio, 

dėl ko numirė keletas Aidaho valstijos gyventojų ir dešimtys buvo gydomi ligoninėse [26:140]. Net pats 

Salkas buvo pacituotas sakantis: „Kai tu paskiepiji vaiką polio vakcina tu negali ramiai miegoti dvi ar 

tris savaites [26:144;43].” Tačiau Nacionalinis vaikų paralyžiaus fondas ir farmacijos kompanijos 

investavusios į vakcinas privertė JAV visuomenės sveikatos tarnybą melagingai paskelbti, kad vakcinos 

yra saugios ir efektyvios [26:142-5]. 

 Negyvo viruso vakcinos, kuri buvo naudota 1950-aisiais, kūrėjas daktaras Jonas Salkas davė 

parodymus, kad gyvo viruso vakcina (naudota beveik išimtinai tik JAV nuo ankstyvųjų 1960-ųjų iki 

2000-ųjų) buvo „pagrindinė o gal net ir vienintelė priežastis“ visų registruotų polio atvejų JAV nuo 

1961 metų [44]. (Virusas išlieka gerklėje savaitę ar dvi, ir randamas fekalijose iki dviejų mėnesių. 

Vadinasi vakcinos gavėjai yra rizikoje ir potencialiai gali platinti ligą tol, kol viruso išsikyrimas 

fekalijose tęsiasi [45].) Federalinis ligų prevencijos ir kontrolės centras (CDC) 1992 metais išpublikavo 

prisipažinimą, kad gyvo viruso vakcina tapo pagrindine polio priežastimi JAV [36]. Po teisybei, pagal 



CDC duomenis, kiekvienas polio atvejis JAV nuo 1979-ųjų buvo sukeltas oralinės polio vakcinos [36]. 

Valdžios organai teigia, kad vakcina buvo atsakinga dėl aštuonių polio atvejų kiekvienais metais [46]. 

Tačiau nepriklausomai atliktas tyrimas, kurio metu buvo analizuojami duomenys iš vyriausybės 

duomenų bazės, peržiūrėjo naujausius 5 metų duomenis ir atrado 13,641 pranešimus apie 

nepageidaijamas šalutines reakcijas po oralinės polio vakcinos. Duomenyse buvo įskaityti ir 6,364 

vizitai į greitąją bei 540 mirčių. (Figūra 3) [47,48].  (Šaltinis: VAERS (Vaccine Adverse Event 

Reporting System); oralinės polio vakcinos (OPV) ataskaita: dokumento numeris 14). Viešas 

pasipiktinimas dėl šių tragedijų tapo priežastimi kodėl oralinė polio vakcina buvo išimta iš skiepijimo 

grafiko [36:568;37;38]. 

 

Figūra 3. Polio vakcina: nepageidaujamos šalutinės reakcijos ir rimtos nepageidaujamos 

šalutinės reakcijos  
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Per mažiau nei penkių metų laikotarpį buvo užfiksuota 13,641 oralinės polio vakcinos sukeltų nepageidaujamų šalutinių 

reakcijų. 6,364 atvejai buvo pakankamai rimti, kad prireikė vizito į greitąją. 540 žmonių mirė. Šaltinis: Vaccine Adverse 

Event Reporting System (VAERS); OPV Vaccine Report: Doc. #14.  

 

Sekanti istorija parodo tipišką oralinės polio vakcinos padarytą žalą: „Prieš keturis mėnesius mano 

sūnus buvo paimtas į vietinę kliniką gauti polio vakcinos. Aš nežinojau, kad jį skiepys, jei būčiau 

žinojęs nebūčiau to leidęs. Deja jis pasikeitė po tos dienos – jis klykė, jo išmatos buvo blogo kvapo, jis 

verkė be perstojo, jam buvo sunku kvėpuoti, jo temperatūra buvo aukšta ir jis buvo letargiškas. Jis 

prarado svorio. Mūsų laukė savaitės nemigos naktų. Jo raida sustojo. Prieš tai jis galėjo stovėti ir judėti 

aplinkui, po vakcinos jis pasilikdavo gulėti padėtyje, kurioje jį palikdavome.“ 

„Tuo metu mano žmona buvo ketvirtame nėštumo mėnesyje ir maždaug po savaitės kai mūsų sūnus 

gavo polio vakciną jai prasidėjo galvos skausmai, ji prarasdavo pusiausvyrą, jautė raumenų silpnumas ir 

pastovų nuovargį. Aš supanikavau, nes viskas ėmė panašėti į poliomielito susirgimą. Tada, po savaitės 

nesiliaujančių galvos skausmų, jai teko važiuoti į ligoninę nes kažkas buvo negerai jos nėštumui; ji 

prarado mūsų dukrą.“ 

„Aš norėjau atlikti polio testą ir rasti visų šių įvykių priežastį, tačiau nesulaukiau pagalbos iš medicinos 

personalo. Jie juokėsi iš manęs. Aš niekada nesužinosiu kodėl mūsų sūnus staiga nustojo augti ir kodėl 

jo raida regresavo. Aš niekada nesužinosiu kodėl mes praradome dukrą. Tačiau aš žinau vieną dalyką, 



kad visų šių įvykių pirmtakas buvo gauta polio vakcina.“ [Elektroninis laiškas, kurį gavo  Thinktwice 

Global Vaccine Institute—www.thinktwice.com]  

Šiandien JAV Sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų departamento (U.S. Department of Health and 

Human Services) išleistose ataskaitose yra perspėjimai, kad neaktyvaus polio viruso vakcina (IPV) gali 

sukelti rimtų nepageidaujamų šalutinių reakcijų ar net mirtį...[49]” Kompanija gaminanti šiuo metu 

naudojamą neaktyvaus polio viruso vakciną perspėja dėl Guillaino-Barré sindromo – tai yra sekinanti 

liga sukelianti progresuojantį raumenų silpnumą ir nervų sistemos pažeidimus. „Yra ryšys tarp šios 

ligos ir neaktyvaus polio viruso vakcinos [3:780].” Nors ši kompanija teigia, kad „nėra nustatyto 

priežastinio ryšio“, ji taip pat sutinka, kad po vakcinacijos su neaktyvaus polio viruso vakcina (IPV) 

„yra nutikę mirčių atvejų“ [3:780]. Tačiau kaip ir senais laikais, nepaisydami visų pavojaus signalų, 

medicinos autoritetai tebeteigia tėvams, kad šiuo metu naudojama neaktyvaus polio viruso vakcina 

(IVP) yra saugi ir efektyvi. 

 

7. Koks yra polio vakcinos efektyvumas?  

 

Iš esmės šiandien poliomielitas yra neegzistuojanti liga JAV. Tačiau, kaip teigia pediatras ir medicinos 

tyrinėtojas daktaras Robertas Mendelsonas (doctor Robert Mendelsohn), nėra patikimų įrodymų, kad 

būtent vakcina išnaikino poliomielitą [50]. Nuo 1923 iki 1953 metų, prieš atsirandant Salko neaktyvaus 

viruso vakcinai, polio sukeltų mirčių skaičius JAV buvo nukritęs 47 procentus ir Didžiojoje Britanijoje 

nukritęs 55 procentus (Figūra 4) [51]. 

Statistika rodo panašų mažėjimą ir kitose Europos valstybėse [51]. Kada atsirado ši vakcina daugeliui 

kitų Europos valstybių jos efektyvumas kėlė abejonių ir šios valstybės atsisakė sistemingai skiepyti 

savo piliečius. Tačiau polio epidemijos šiose valstybėse taip pat pasibaigė [50]. 

 

Figūra 4. Polio viruso sukeltų mirčių skaičius ir taip mažėjo dar iki atsirandant polio vakcinai 
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Nuo 1923 iki 1953 metų, prieš atsirandant Salko „negyvo“ viruso vakcinai, polio sukeltų mirčių skaičius JAV buvo nukritęs 

47 procentus, o Didžiojoje Britanijoje nukritęs 55 procentus. Šaltinis: Maiklo Aldersono (Michael Alderson) parašyta 

„Tarptautinė mirtingumo statistika“ (1981).  

 

Kada atsirado polio vakcina buvo pakeisti standartai poliomielito nustatymui. Kad pranešti naują polio 

epidemiją reikėjo didesnio praneštų atvejų skaičiaus. Paralyžinis poliomielitas taip pat buvo naujai 

apibrėžtas, ir pasidarė sunkiau patvirtinti bei suskaičiuoti polio atvejus. Prieš atsirandant vakcinai 

pacientui užtekdavo patirti paralyžiaus simptomus bent 24 valandas. Be to nereikėdavo daryti 

laboratorinių tyrimų ir testų nustatyti „ilgalaikio“ („residual“) paralyžiaus. Pagal naują apibrėžimą 

pacientas turi jausti simptomus mažiausiai 60 dienų,  o „ilgalaikis“ paralyžius turi būti patvirtinamas du 

kartus ligos laikotarpiu. Taip pat po vakcinos atsiradimo padažnėjo aseptinio meningito (infekcinė liga, 

kurią labai sunku atskirti nuo polio) ir coxsackie viruso infekcijų susirgimų, kurie vis dažniau buvo 

registruojami kaip atskiros ligos nei polio. Tačiau iki vakcinos atsiradimo šios ligos buvo 

skaičiuojamos kaip polio susirgimai. Tokiu būdu  vakcinos efektyvumas buvo iškreiptas (Lentelė 1 ir 

Figūra 5) [52,53].   

 

Lentelė 1. Polio ar aseptinis meningitas?  

 

 
Po polio vakcinos atsiradimo polio atvejai vis dažniau buvo registruojami kaip aseptinis meningitas, dėl to rodikliai 

išsikreipė. 

Šaltinis: Los Andželo apygardos sveikatos indeksas: sergamumas ir mirtingumas, praneštinos ligos (Los Angeles County 

Health Index: Morbidity and Mortality, Reportable Diseases).  

 
Sample months – parinkti mėnesiai 

Reported Cases of Polio – pranešti polio atvejai 

Reported Cases of Aseptic Meningitis – pranešti aseptinio meningito atvejai 

July 1955 (Before the new polio definition was introduced) – 1955 metų liepa (prieš atsirandant naujam polio 

apibrėžimui) 

July 1961 (After the new polio definition was introduced) – 1961 metų  liepa (po naujo polio apibrėžimo atsiradimo) 



September 1966 (After the new polio definition was introduced) – 1966 metų rugsėjis (po naujo polio apibrėžimo 

atsiradimo) 

 

Figūra 5. Polio atvejams iš anksto buvo nulemta sumažėti, kai medicininis polio apibrėžimas 

buvo pakeistas 

 
Šaltinis:  Kongreso svarstymai, 1962 metų gegužė; ir Nacionalinės mirtingumo ataskaitos (National Morbidity Reports) 

paimtos iš JAV visuomeninės sveikatos priežiūros (US Public Health surveillance) ataskaitų. 

 
Cases Per 100,000 – atvejai virš 100,000 

Prior to 1955 - Polio, Aseptic Meningitis, and Coxsackie virus infections are recorded as polio – iki 1955-ųjų polio 

virusas, aseptinis meningitas ir coxsackie virusas buvo visi pranešami kaip polio virusas 
New Definition of Polio Introduced – atsirado naujas polio apibrėžimas 

After 1955 - Polio, Aseptic Meningitis, and Coxsackie virus infections are recorded as separate diseases – po 1955-ųjų 

polio virusas, aseptinis meningitas ir coxsackie virusas buvo pranešami kaip atskiri susirgimai 

 

Tam kad sufabrikuoti efektyvumo rodiklius buvo naudojama įtartina taktika. Tai 1950 - aisiais 

patvirtino daktaras Bernardas Grynbergas (Dr. Bernard Greenberg) Amerikos visuomeninės sveikatos 

asociacijos kokybės įvertinimo ir standartų komiteto pirmininkas (chairman of the Committee on 

Evaluation and Standards of the American Public Health Association). Jo pasisakymai buvo naudoti 

kaip įrodymai per kongreso svarstymus 1962 metais. Jis nesakė, kad vakcina yra atsakinga už polio 

atvejų sumažėjimą. Greičiau polio atvejų sumažėjo dėl to, kad gydytojams buvo liepta kitaip 

pranešinėti atvejus. „Iki 1954-ųjų bet kuris gydytojas, kuris nustatydavo pacientui paralyžinį 

poliomielitą padarydavo jam paslaugą ir subsidijuodavo gydymo kainą... tereikėjo dviejų apžiūrų su 24 

valandų tarpu... 1955 metais šie kriterijai buvo pakeisti... „ilgalaikis“ paralyžius buvo nustatomas po 10 

ar net 20 dienų po ligos pradžios ir vėl po 50 ar net 70 dienų po ligos pradžios... Šis ligos apibrėžimo 

pakeitimas reiškė, kad nuo 1955 metų gydytojai pradėjo pranešinėti apie naują ligą... Be to, 

diagnostinės procedūros vis dar buvo kaitaliojamos. Coxsackie viruso infekcija ir aseptinis meningitas 

buvo atskirti nuo poliomielito... Taigi, paprasčiausiai pakeitus diagnozavimo kriterijus, paralyžiaus 

atvejų skaičiui buvo lemta nukristi... [52:96,97]”  

 

 

 

 



8. Polio vakcina ir vėžys  

 

1959 metais, Bernicė Edi (Bernice Eddy), talentinga mokslininkė dirbusi biologe Nacionaliniame 

sveikatos institute (National Institutes of Health) atrado, kad visame pasaulyje naudojamos polio 

vakcinos sudėtyje buvo infekcinis sukėlėjas galintis sukelti vėžį. Kai ji pabandė pranešti apie savo 

atradimą ir sustabdyti šios užkrėstos polio vakcinos gamybą, jos valdžia neleido jai viešai atskleisti šios 

problemos. Vietoje to, jos laboratorija su visa įranga buvo atimta, o ji pati pažeminta pareigose [54,55].  

1960 metais, daktarai Ben Sweet ir M.R. Hilleman, farmacijos mokslininkai dirbę Merck terapinių 

tyrimų  institute, buvo įvertinti už tai, kad atrado infekcinį agentą SV-40. SV- 40 – tai beždžionių 

virusas užkrėtęs beveik visas rezuso beždžiones, kurių inkstai buvo naudojami polio vakcinos 

gamyboje. Šie mokslininkai rado SV-40 visuose trijuose Alberto Sabino oralinės polio vakcinos 

tipuose, ir pabrėžė tikimybę, kad SV-40 gali sukelti vėžį, „ypač kai vakcina naudojama žmonių 

kūdikiams [55,56].” Daktaras Sweet teigė, kad „tai buvo gąsdinantis atradimas, nes tais laikais nebuvo 

galimybių aptikti viruso su esamomis testavimo procedūromis... Mes neturėjom jokio supratimo ką šis 

virusas galėtų padaryti..“ Daktaras Sweet paaiškino: „Pirma, mes žinojome, kad žiurkėnuose SV- 40 

turėjo vėžį sukeliančių savybių, o tai jau buvo blogos naujienos. Antra, mes nustatėme, kad SV-40 

kryžminosi su tam tikrais DNR virusais... tokiu būdu, kad SV-40 prisikabindavo prie DNR viruso... Kai 

mes pradėjome auginti vakcinas, mes niekaip negalėjome atsikratyti SV-40 virusu. Mes bandėme jį 

neutralizuoti, bet nesugebėjome... Dabar yra žinomos teorinės sąsajos su ŽIV ir vėžiu [57].”  

Tolimesni SV-40 tyrimai atskleidė dar daugiau informacijos. Vėžį sukeliantis virusas buvo ne tik 

nuryjamas per Sabino užkrėstą oralinę cukraus kubelio vakciną, bet taip pat buvo tiesiogiai 

suleidžiamas į žmogaus kraujotaką. Akivaizdu, kad SV-40 išgyveno ir formaldahide, kurį Salkas 

naudojo užmušti mikrobus teršiančius jo leidžiamą polio vakciną [58,59]. Ekspertai apytikriai 

apskaičiavo,  kad nuo 1954 iki 1963 metų, nuo 30 milijonų iki 100 milijonų Amerikiečių ir galbūt dar  

100 milijonų ar net daugiau žmonių visame pasaulyje susidūrė su SV-40 dėl nenormalios polio 

išnaikinimo kampanijos (Figūra 6) [58-60].  

Panašu, kad tyrimai išpublikuoti žinomuose žurnaluose visame pasaulyje  tik patvirtina, kad SV-40 yra 

katalizatorius daugelio rūšių vėžiui [61-80]. SV-40 buvo rastas smegenų augliuose ir leukemijoje [69-

80]. Visai neseniai, 1996 metais, Michele Carbone, dirbanti molekuline patologe Čikagos Loyola 

Universiteto Medicinos Centre, sugebėjo aptikti SV-40 38 procentuose kaulo vėžio pacientuose ir 58 

procentuose pacientų su  mezotelioma, mirtinu plaučių vėžio tipu [81-83]. Jos tyrimas parodo, kad SV-

40 blokuoja labai svarbų proteiną, kuris normaliomis sąlygomis apsaugo ląsteles nuo tapimo 

piktybinėmis [83].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figūra 6. Polio vakcinos ir simian virusas #40 (SV-40) 

 
 

1. Monkey kidneys are used to develop polio vaccines – beždžionių inkstai yra naudojami polio vakcinos gamyboje 

2. SV -40, a cancer causing virus, thrives in monkey kidneys – SV-40, vėžį sukeliantis virusas, veši beždžionių inkstuose 

3. Polio vaccines were contaminated – polio vakcinos buvo užkrėstos 

4. Millions of people in the USA and throughout the world were infected – milijonai žmonių JAV ir visame pasaulyje 

buvo užkrėsti 

5. Cancer rates have increased. SV-40 is found in brain tumors, bone cancers, lung cancers, and leukemia – vėžinių 

susirgimų skaičius išaugo. SV-40 randamas smegenų augliuose, kaulų vėžyje, plaučių vėžyje ir leukemijoje. 

 

1998 metais buvo išanalizuota nacionalinė vėžio duomenų bazė: 17 procentais padaugėjo kaulų vėžio 

atvejų, 20 procentais daugiau smegenų vėžio, ir 178 procentais daugiau mezoteliomų rasta žmonėse 

gavusiems SV-40 per užkrėstas polio vakcinas [84]. Nacionalinis sveikatos institutas sukūrė žemėlapį 

rodantį užkrėstos vakcinos pasiskirstymą [85].  Pasinaudojus šiuo žemėlapiu mokslininkai pastebėjo, 

kad osteosarkomos kaulų auglio skaičius 10 kartų didesnis regionuose kur buvo naudojama užkrėsta 

vakcina nei kituose regionuose (Figūra 7) [86,87].  

 

 

 



Figūra 7. SV-40 virusu užkrėstos polio vakcinos: užkrėstos zonos  

 
Tarp 1954 ir 1963 metų, iki 100 milijonų amerikiečių gavo injekcijas su SV-40-kontaminuota polio vakcina. Ši diagrama 

rodo šalies vietoves 1955 metais kur 10 milijonų žmonių gavo mažus SV-40 kiekius, didelius SV-40 kiekius, ir visai negavo 

SV-40 su polio vakcina. 

Šaltinis: Nacionalinis sveikatos institutas.  

 

No SV-40 – SV-40 nėra 

High SV-40 – aukštas SV-40 skaičius 

Low SV-40 – žemas SV-40 skaičius 

 

Turbūt daugiausiai rūpesčių kelia tai, jog kiti atlikti  tyrimai teigia jog SV-40 virusas patekęs į žmonių 

organizmą per polio vakciną gali būti perduodamas nuo žmogaus žmogui ir nuo motinos vaikui. 

Tyrimas su 59,000 moterų nustatė, kad vaikai, kurių motinos gavo Salko vakciną tarp 1959 ir 1965 

metų, 13 kartų dažniau turėjo smegenų auglių negu tie vaikai kurių motinos negavo tos polio vakcinos  

[59:58;88;89].  

Kitame tyrime, publikuotame JAV medicininiam žurnale „Vėžio tyrimai“, buvo nustatyta, kad SV-40 

buvo rastas 23 procentuose kraujo mėginių ir 45 procentuose spermos mėginių paimtų iš sveikų 

tiriamųjų [83:163;90]. Akivaizdu, kad virusas plinta per lytinius santykius ir nuo motinos vaikui 

gimdoje. Vienas iš tyrimo autorių biologijos ir genetikos profesorius Mauro Tognon teigia, kad visa tai 

paaiškina kodėl smegenų, kaulų ir plaučių vėžio atvejų daugėja – 30 procentų smegenų vėžio atvejų 

padidėjimas JAV per paskutinius 25 metus [83:163;90]. Todėl SV-40 virusas buvo rastas vaikų 

smegenų augliuose jau gimusiuose po 1965 metų, kurie greičiausiai jau nėra gavę vakcinos užkrėstos 

SV-40 virusu [83:163;90].  

Nepaisant oficialaus neigimo, kad nėra jokio ryšio tarp polio vakcinos, SV-40 ir padidėjusio vėžio 

susirgimų lygio [91], iki 2001 metų balandžio mėnesio buvo parašyti 62 darbai iš 30 skirtingų 

laboratorijų visame pasaulyje, kurie rašė apie SV-40 viruso radimą žmogaus audiniuose ir navikuose 

[84:10]. Virusas taip pat buvo rastas hipofizyje ir skydliaukės navikuose ir pacientuose su inkstų 

ligomis [84:10,13]. Net Nacionalinis vėžio institutas pareiškė, kad SV-40 virusas “gali būti susijęs su 

žmonių vėžiu [84:11;92].” 

Galbūt ateities tyrimai suteiks papildomos informacijos apie ryšį tarp užkrėstos vakcinos, SV-40 viruso 

ir naujų ligų. Tačiau mokslininkai ir dabar yra pilnai užimti. Naujausi tyrimai atrado ryšį tarp polio 

vakcinos, kitokio beždžionių viruso ir AIDS. 

 

9. Polio vakcina ir AIDS  

 

SV-40, vėžį sukeliantis beždžionių virusas rastas polio vakcinoje ir suvartotas milijonų nieko 

neįtariančių žmonių visame pasaulyje, buvo tik vienas iš daugelio simian virusų, kurie kaip žinoma 

buvo užkrėtę polio vakcinas [38:57,58;93;94]. “Kadangi beždžionių inkstų pasėlis yra užkrėstas 



nesuskaičiuojamu simian virusų kiekiu, randamas jų skaičius svyruoja priklausomai nuo darbo platumo 

ieškant jų, tad keliama problema gamintojui yra labai didelė ir gal net neįveikiama,“ taip rašė vienas iš 

ankstyvųjų vakcinos tyrėjų kongreso grupei nagrinėjančiai gyvo polio viruso auginimo beždžionių 

inkstuose saugumą [95]. „Kai mūsų techniniai metodai gerės – mums bus vis sunkiau rasti vakcinos 

partijų be simian viruso [95].” 

Harvardo medicinos mokyklos profesorius Ronald Desrosier teigia, kad polio vakcinos auginimas 

beždžionių inkstuose yra „tiksinti bomba [83:159].” Neabejotinai kai kurie virusai gali gyventi 

beždžionių inkstuose ir nesukelti jokios žalos. Bet jeigu šie virusai kažkokiu būdu susikryžmins tarp 

rūšių, gali atsirasti naujos ligos. Profesorius Ronald Desrosier tęsė: “Yra pavojinga naudoti beždžionių 

audinius gaminant vakcinas žmonėms, nes kai kurie virusai esantys beždžionėse gali pereiti žmonėms 

per vakcinas ir sukelti rimtų sveikatos problemų [83:159].” Jis taip pat perspėjo, kad testavimas gali 

būti atliekamas tik žinomiems virusams, o mūsų žinios yra ribotos – žinomi „tik 2 procentai 

egzistuojančių beždžionių virusų [83:159].” Spaudos atstovas Craig Engesser, dirbantis Lederle 

laboratorijai, didelei vakcinų gamintojai, pripažino, kad „tu negali testuoti kažko kai nežinai ar tas 

kažkas yra mėginyje“ (“you can’t test for something if you don’t know it’s there„)[96].  

1950-aisiais, 60-aisiais ir 70-aisiais, kada pirmosios polio vakcinos buvo gaminamos ir paleidžiamos į 

rinką, virusų suradimo technikos buvo nesudėtingos ir nepatikimos.  Tik 1980-aisiais atsirado naujesnės 

ir sudėtingesnės testavimo procedūros [84:5;96]. Tik tada mokslininkai atrado, kad apie 50 procentų 

visų afrikietiškų žaliųjų beždžionių, polio vakcinos gamybai pasirinktų primatų, buvo užkrėstos simian 

imunodeficito virusu (SIV), virusu labai panašiu į žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), infekcinį 

sukėlėją sukeliantį AIDS [97-100]. Šis atradimas sukėlė daugeliui mokslininkų klausimų ar ŽIV 

paprasčiausiai nėra SIV „prisitaikęs gyventi žmogaus organizme [101].” Kiti ėmė įtarinėti ar SIV 

nepasikeitė į ŽIV kai pateko į žmogaus organizmą per užkrėstą polio vakciną [59:54+;96-100;102-104].  

Valdžios organai atsakingi už vakcinas buvo sunerimę dėl galimybės, kad SIV buvo ŽIV pirmtakas, ir 

kad polio vakcinos buvo kaltos del šio viruso perkėlimo nuo beždžionių į žmogų, kad 1985 metais 

pasaulio sveikatos organizacija sušaukė du ekspertų susitikimus, kad peržiūrėti duomenis ir apsvarstyti 

tolimesnius pasirinkimus [100,105]. Juk SIV buvo labai panašus į ŽIV, ir atsirado natūraliai beždžionių 

rūšyse daugiausia naudojamose vakcinų gamyboje [98,100]. Nepaisant to, PSO padarė išvadas, kad 

vakcinos buvo saugios ir primygtinai  reikalavo, kad vakcinacijos kampanija tęstųsi [100,105].  

Neužilgo po to japonų mokslininkai atliko savo tyrimą ir surado, kad Afrikos žaliosios beždžionės, 

kurios buvo naudojamos polio vakcinos gamybai, turėjo SIV antikūnius [106]. Viso to reikšmė buvo 

paprasta: polio vakcinos gamybai naudojamos beždžionės buvo natūralios viruso, labai panašaus viruso 

į ŽIV, nešiotojos. 1989 metais jie rekomendavo nebenaudoti SIV virusu užkrėstų beždžionių polio 

vakcinos gamybai [106].  

1990 metais buvo rasta, kad šimpanzės Afrikoje yra infekuotos su SIV atmaina beveik identiška ŽIV 

[107]. Kai kurie mokslininkai pavadino tai „trūkstančia grandimi“ žmogaus imunodeficito viruso 

kilmės nustatyme [108]. Ir kadangi šimpanzės buvo naudojamos tyrimams testuojant virusus 

potencialiam vakcinos naudojimui ir buvo laikomos nelaisvėje tyrimų laboratorijose, jos galėjo būti 

užkrato šaltiniu [109,110]. Mokslininkų susirūpinimas padidėjo dar labiau kai mokslininkai atrado kai 

kuriuos vakarų afrikiečius užsikrėtusius labai panašiu virusu į SIV, kuris fundamentaliai buvo ŽIV 

dvynys. Šis virusas buvo pavadintas ŽIV-2, ir jis visai kaip pirmasis ŽIV subtipas, buvo siejamas su 

AIDS išsivystymu [111]. AIDS viruso ekspertas Robert Gallo teigia, kad kai kurios beždžionių SIV 

viruso versijos yra praktiškai niekuo nesiskiriančios nuo kai kurių žmogaus imunodeficito viruso 

variantų: “Beždžionių virusas yra žmonių virusas. Yra beždžionių virusų labai panašių į ŽIV-2 

atmainas ir ŽIV-2 atmainų labai panašių tarpusavyje [59:106+].” 1991 metų gegužę, virusų aptikimo 

technika vėl buvo pagerinta, ir mokslininkai rado SIV viruso DNR užkrėstų beždžionių inkstuose [112]. 

Sumalti beždžionių inkstai buvo ir tebėra naudojami gyvos polio vakcinos gamyboje [3;59:60]. SIV 



virusas taip pat buvo rastas AIDS aukų vėžinėse ląstelėse, bei pas kitus žmones [113-115]. Daugeliui 

mokslininkų, šių įrodymų seka tapo per daug akivaizdi, kad tai neigti. Pasirodo, kad milijonai žmonių 

buvo užkrėsti beždžionių virusu galinčiu sukelti AIDS [101], ir šis tarprūšinis perdavimas greičiausiai 

nutiko dėl SIV virusu užkrėstos polio vakcinos [59;84;96-100;102-104;116-119].  

 

10. Argi AIDS nekilo iš Afrikos?  

 

Dauguma istorikų sutinka, kad AIDS kilo iš Afrikos [120]. Bet Salko vakcina buvo testuojama JAV, o 

Sabino vakcina testuojama rytų Europoje ir buvusioje sovietų sąjungoje [100]. Jeigu užkrėsta polio 

vakcina yra atsakinga dėl SIV ir ŽIV atsiradimo žmonėse, tai kodėl tada pirminiai AIDS atvejai 

pasirodė šiame atokiame kontinente? 

1951 metų kovo mėnesį, dar prieš kelis metus iki to laiko kai daktaras Jonas Salkas ir Albertas Sabinas 

pradėjo peštis kieno vakcina yra tikrai profilaktiška, daktaras Hilaris Kaprovskis (Dr. Hilary 

Koprowski) medicinos konferencijoje pranešė, kad jis tapo pirmuoju daktaru istorijoje, kuris testavo 

polio vakciną su žmonėmis. Jo „savanoriais“ buvo keletas vaikų iš vaikų namų, kurie sirgo protine 

negalia. Jie gėrė vakciną su šokoladiniu pienu [121].  

Nuo 1957 iki 1960 metų, Koprovskis savo paties sukurtą polio vakciną išbandė ant 325,000 Afrikos 

gyventojų, iš jų 75,000 iš Leopodvilio, Belgijos Kongo (dabartinė Kinšasa, Zayre) [59:59;121]. Būgnais 

iškviesti vietiniai iš atokių vietovių ateidavo į vietinius kaimus gauti skystą vakciną į burną [122]. 98 

procentai vakcinos gavėjų buvo kūdikiai ir maži vaikai [121]. Jauniausi vaikai gaudavo 15 kartų 

didesnę dozę nei suaugusieji [103:98]. Nors Koprovskis teigė, kad jį palaiko pasaulio sveikatos 

organizacija (PSO), ši neigė davusi leidimą šiems tyrimams [123].  

1959 metais daktaras Albertas Sabinas Britų medicinos žurnalui pranešė, kad Koprovskio polio 

vakcina, naudota tyrimuose Afrikoje, sudėtyje turėjo “neidentifikuotą” ląsteles žudantį virusą [124]. Šis 

virusas niekada nebuvo identifikuotas. Tačiau 1986 metais atlikus tyrimus su pačiu seniausiu kraujo 

mėginiu turinčiu ŽIV antikūnių, rezultatai atvedė į 1959 metus. Kraujas buvo paimtas iš paciento 

atvykusio į Leopodvilio kliniką [125]. Nėra įrodymų, kad žmonės užsikrėtė ŽIV dar iki 1959 metų 

[126,127]. Genetikos ekspertas Geraldas Majeris (Gerald Myers) dirbantis Los Almos laboratorijoje, 

Naujojoje Meksikoje, sekė ŽIV evoliuciją ir patvirtino, kad šių dienų pagrindiniai AIDS viruso subtipai 

žmonėse yra kilę apie 1960-uosius [128]. 

Kaprovskio vakcina buvo uždrausta žmonių vartojimui, tad jos naudojimas buvo nutrauktas 1960 

metais iš kart po bandymų Afrikoje [100]. Taigi, ši vakcina buvo panaudota tik su Belgijos Kongo, 

Ruandos ir Burundžio gyventojais [104,121] – tiksli zona kur po 30 metų mokslininkai atrado aukštą 

ŽIV infekcijos lygį [129]. Be to, yra žinoma, kad AIDS virusas užkrečia gleivinės ląsteles, pagrinde 

burnos [59:60]. Afrikoje naudotos polio vakcinos buvo įpurškiamos į žmonių burnas. Ar galėjo 

įpurškiama į burną užkrėsta ŽIV polio vakcina sukelti AIDS? Ligų prevencijos ir kontrolės centro 

(CDC) pagrindinis retrovirologas Tomas Folks teigia, kad “Kas kart kai žmogus turi pažeidimą burnoje 

viruso užkratas gali būti perneštas“ [59:60]. Daktaras Robertas Bohanonas (Dr. Robert Bohannon) 

dirbantis Bayloro Medicinos Universitete (Baylor College of Medicine) palaiko, kad polio vakcinos 

purškimo į žmonių burną proceso metu dalis skysčio gali virsti į aerozolinę formą. Maži lašeliai tada 

galėtų nueiti tiesiai iki plaučių, o nuo ten į kraujo ląsteles, kurias yra lengva užkrėsti [59:60]. Tai būtų 

efektyvus ŽIV užkrėtimo būdas [100].  

Šios ligos ekspertai tiki, kad po ŽIV infekcijos patekimo į organizmą iki AIDS išsivystymo vidutiniškai 

praeina 8-10 metų [100]. Jei iš tiesų Afrikoje naudota polio vakcina buvo užkrėsta SIV/ŽIV, pirminiai 

AIDS protrūkiai turėjo prasidėti po tų 8-10 metų. Ir tai tiksliai sutampa su AIDS atsiradimu pusiaujo 

Afrikoje [130].  

 



11. Polio vakcinos turėtų būti patikrintos  

 

Valdžios organai nenori pripažinti tikimybės, kad būtent medicinos mokslininkai, per daug užsiėmę 

polio vakcinos auginimu beždžionių inkstuose pilnuose virusų, gali būti atsakingi dėl AIDS 

pandemijos. Pavyzdžiui, daktaras Deividas Heimanas (Dr. David Heymann), kuris vadovauja PSO 

globalinei AIDS programai, kategoriškai pareiškė, kad „AIDS viruso kilmė nėra svarbi šiuolaikiniam  

mokslui [59:106+].” Harvardo patologijos profesorius ir AIDS tyrinėtojas Viljamas Haseltainas 

(William Haseltine) taip pat mano, kad bet kokia diskusija apie AIDS kilmę atitraukia dėmesį nuo 

svarbių dalykų ir yra neproduktyvi. “Tai nėra svarbu,” ir “Manęs nedomina diskusijos apie tai 

[59:106+].” Jonas Salkas šia tema taip pat nekalba. Šiuo metu jis dirba su AIDS vakcina [59:55]. 

Albertas Sabinas sako, kad “negalima dėl šito kaltinti Koprovskio [59:60].” O pats Koprovskis atmetė 

šią idėją su juoku, o vėliau tvirtino, kad „tai tik teorinė situacija [59:106+].” Vis dėl to, polio vakcinos 

naudotos Afrikoje pavyzdžiai yra laikomi šaldymo kamerose Wistar Institute, kur Koprovskis atliko 

didžiąją dalį savo tyrinėjimų. Pavyzdžiai galėtų būti patikrinti [59:106+].  

Tomas Folksas iš CDC (Tom Folks) mano, kad būtų gera idėja ištirti pirmuosius polio mėginius nes 

“kas kart kai sužinome ką nors naujo apie natūralią AIDS istoriją, tai padeda mums suprasti AIDS 

patogenezę ir... jos perdavimą [59:106+].” Robertas Galo (Robert Gallo) taip pat mano, kad yra svarbu 

nustatyti ar tikrai beždžionių virusas davė pradžią AIDS. Tokie klausimai kaip “yra dagiau nei 

akademinis domėjimasis, nes atsakymai į šiuos klausimus gali padėti išvengti zoonozinių katastrofų 

ateityje – tai yra išvengti ligų, kuriomis galima užsikrėsti nuo gyvūnų [131].” Kai kurie mokslininkai 

dirbantys su AIDS reaguodami į šį susirūpinimą oficialiai pareikalavo polio vakcinos pirminių mėginių 

pavyzdžių. Bet valdžia nesiruošia nei duoti šių mėginių nei jų tikrinti, nes yra „tik nedidelis mėginių 

kiekis“ ir atliekant tyrimus „visi mėginiai gali būti sunaudoti [59:108].”  

 

12. AIDS gėjų bendruomenėje  

 

Jeigu AIDS kilo iš Afrikos nuo užkrėstos polio vakcinos, kaip tada ši liga paplito tarp Amerikos 

homoseksualų? 1974 metais Niujorko ir Kalifornijos klinikos pradėjo bandomuosius gydymus su gėjų 

vyrais, kuriuos kamavo herpes virusas. Ši terapija susidėjo iš pakartotinų gyvo polio vakcinos dozių 

[132]. Kaip buvo rašyta anksčiau, ši vakcina buvo gaminama Afrikos žaliųjų beždžionių inkstuose, 

žinomame SIV (simian imunodeficito viruso) rezervuare, o SIV yra galimas ŽIV sukėlėjas [59;84;97-

104]. Nuo 1980-ųjų pradžios tuo pačiu metu prasidėjo Kapoši sarkomos ir kitų rimtų oportunistinių 

infekcijų protrūkiai (vėliau susieti su AIDS) tarp homoseksualių vyrų, ypač Niujorko mieste, San 

Franciske ir Los Andžele [99]. Laiko tarpas sutapo su vidutiniu inkubaciniu periodu tarp ŽIV infekcijos 

ir AIDS išsivystymo [100].  

1982 metais ligų prevencijos ir kontrolės centras (CDC) padarė išvadą, kad tokie protrūkiai “rodo 

vienetinės epidemijos atsiradimą dėl nusilpusio imuniteto... [133]” Sekančiais metais buvo nustatyta, 

kad visų tų susirgimų priežastis buvo ŽIV [99]. 1992 metais Lancet žurnalas išpublikavo pirmą 

mokslinį paaiškinimą parodantį kaip pakartotinai vartotos SIV virusu užkrėstos polio vakcinos dozės 

galėjo pasėti ŽIV tarp Amerikos homoseksualių vyrų [99].  

 

13. AIDS be identifikuoto rizikos faktoriaus  

 

Dar vienas keistas įvykis nutiko 1980-aisiais. Šimtai žmonių buvo diagnozuoti AIDS su neidentifikuotu 

rizikos faktoriumi [134]. Jie neužsiminėjo jokia pavojinga veikla siejama su AIDS infekcija. Ligų 

prevencijos ir kontrolės centras (CDC) į sąrašą įtraukė ir didelį skaičių vaikų taip pat su neidentifikuotu 

rizikos faktoriumi [134]. Kai kurie tėvai tiki, kad polio vakcina užkrėsta ŽIV užkrėtė jų vaikus [135].  



1994 metų vasario 12 dieną, Briusas Viljamsas (Bruce Williams) pateikė civilinį ieškinį prieš Amerikos 

Cyanamid kompaniją, tvirtindamas, kad jų polio vakcina sukėlė jo dukrai ligą. Ieškinyje buvo 

tvirtinama, kad “gyva oralinė polio viruso vakcina buvo pagaminta, patikrinta ir patvirtinta pagal JAV 

maisto ir vaistų administracijos (FDA) nustatymus, kurie neatitiko priimtinų medicinos praktikos 

standartų.” Ieškinyje tvirtinama, kad “produktas buvo patvirtintas FDA nepaisant žinomo užkrato, 

įskaitant ir retro virusus tokius kaip ŽIV [136].”  

Briuso Viljamso advokatas Volteris Kailas (Walter Kyle) identifikavo specifines vakcinos, kurią gavo 

vaikas, partijas, tačiau ligų prevencijos ir kontrolės centras (CDC) ir federalinės sveikatos valdininkai 

atsisakė jas patikrinti [134:106]. Kailas tiki, kad “Ligų prevencijos ir kontrolės centras (CDC) galėtų 

paneigti mano hipotezę vien tik ištyrę jų turimas vakcinas. Tas faktas, kad jie to dar nepadarė ir yra 

įrodymas, kad kažkas negerai su vakcina [134:106].”  

Kai kurie mokslininkai tiki, kad tikrasis skaičius žmonių su neidentifikuotu rizikos faktoriumi galėtų 

siekti tūkstančius [134,137]. Kai sveikatos tarnautojai patikrina žmones sergančius AIDS, jie bando 

identifikuoti rizikos faktorių. Jei pacientas prisipažįsta, kad jis/ji turėjo bent vienus nesaugius lytinius 

santykius, tai tampa jo/jos rizikos faktoriumi, net jei ir nėra įrodymo, kad būtent taip jis/ji užsikrėtė 

[134].  

Įrodymų, kad beždžionių inkstuose užauginta polio vakcina yra susijusi su esamomis vėžio ir AIDS 

epidemijomis vis dar daugėja. O kas būtų jei polio vakcina būtų gaminama galvijų serume? Ar tai būtų 

didelis skirtumas? 

 

14. Polio vakcinos ir galvijų kempinligė (Mad Cow disease)  

 

Kempinligė, arba galvijų spongiforminė encefalopatija (BSE – Bovine Spongiform Encephalopathy) 

yra progresuojantis galvijų neurologinis sutrikimas. Užkrėsti galvijai praranda svorio, seilėjasi, riečia  

nugarą, mojuoja galvas, svyruoja pirmyn atgal, grasina kitom karvėms, elgiasi pašėlusiai, ir galiausiai 

numiršta. Pirmasis atvejis nustatytas 1984 metais. Nuo tada dėl kempinligės nudvėsė daugiau nei 

200,000 galvijų [138].  

Kempinligė yra gimininga su skrepi liga, labai panašia liga, kuria suserga avys [139]. Po teisybei, 

valdininkai mano, kad ši liga nuo avių perėjo į galvijus kada šie buvo maitinami kaulų miltais 

užkrėstais skrepi [139]. Creutzfeldt-Jakobo liga (CJD) ir vCJD (naujai atrastas CJD variantas) yra 

kempinligės ekvivalentas žmonėse [139]. Tai degeneracinė smegenų liga pasireiškianti greitai 

progresuojančia silpnaprotyste, nekoordinuotais raumenimis, besiliejančiu vaizdu ir protine sumaištimi 

[139]. Ši liga visada yra mirtina. Nėra žinomo gydymo [138:54].  

Yra labai stiprūs įrodymai, kad kempinligė ir naujai atrastas Creutzfeldt-Jakobo ligos variantas yra 

sukelti to paties sukėlėjo. Pavyzdžiui, 1996 metų tyrimas parodė, kad suleidus kempinligės sukėlėją į 

beždžiones, joms išsivystydavo simptomai labai panašūs į naująjį Creutzfeldt-Jakobo ligos variantą 

[140]. Kitas tyrimas parodė, kad kempinligė ir Creutzfeldt-Jakobo liga turi panašias molekulines 

savybes – ne tokias, kokias turi „klasikinė“ Creutzfeldt-Jakobo liga [141]. Dar du vėlesni tyrimai, kurių 

vienas buvo išpublikuotas 1997 metais, o kitas 1999 metais, patvirtina, jog galvijų kempinligė sukelia 

Creutzfeldt-Jakobo ligos variantą (vCJD) žmonėse [142,143]. Mokslininkai mano, kad galvijų 

kempinligė gali būti perduota nuo karvių žmonėms, jeigu šie praryja kempinlige užkrėstos jautienos 

[138:56;144;145], arba jei jie gauna kempinlige užkrėstos vakcinos [145-148].  

Sukėlėjai susiję su kempinlige gali užkrėsti ir polio vakciną, nes polio vakcina auginame ne tik 

beždžionių inkstuose, bet ir veršiukų serume [3]. Tiesą pasakius daug galvijų dalių yra naudojamos 

vakcinų gamyboje. Glicerolis yra gaminamas iš galvijų riebalų; želatina ir amino rūgštys yra gaunami iš 

galvijų kaulų; virusų bei kitų mikroorganizmų auginimo terpei kartais prireikia galvijų griaučių 

raumenų, enzimų ir kraujo [139].  



Jau 1988 metais valdžios organai žinojo, kad vakcinos gali būti užkrėstos kempinligės sukėlėjais. 

Tačiau Anglijoje vakcinos gamintojai laukė mėnesius, ir tik po to pradėjo keisti galvijus į tokius, kurie 

greičiausia nebuvo užsikrėtę. Vakcinos gamintojai atsisakė išimti iš rinkos bei gydytojų kabinetų esamą 

vakcinos partiją, ir laukė iki tada kada visa partija buvo išparduota arba pasibaigė jos galiojimo laikas 

po penkerių metų, 1993 metų pabaigoje [146]. Vienas įsiutęs įstatymų leidėjas pareiškė, kad “sveikatos 

departamentas elgėsi nusikalstamai ignoruodami ir nereikalaudami iš karto išimti ar sustabdyti vakcinos 

naudojimą iš potencialiai užkrėstų šaltinių [146].” Nepaisant visą šalį apėmusių nuogąstavimų  

gamintojai ignoravo Europietiškų reikalavimų [150]. Galiausiai 2000 metų spalį sveikatos 

departamentas taip susirūpino dėl tikimybės jog vaikai yra užkrečiami su kempinlige užkrėsta vakcina 

ir jau tapo naujojo Creutzfeldt-Jakobo ligos varianto (vCJD) aukomis (dešimtys vaikų ir suaugusiųjų 

jau buvo užsikrėtę šia liga) [151], kad galiausiai liepė atšaukti šimtus tūkstančių polio vakcinų 

pagamintų iš embrioninio galvijų serumo išgauto iš Britanijos galvijų [139,148,152]. 

JAV valdžios organai laukė iki 1993 metų gruodžio ir tik tada išleido „rekomendacijas“, kad JAV 

gamintojai nebenaudotų galvijų medžiagos iš šalių, kuriose yra pranešama apie kempinligės atvejus 

BSE [153]. 1996 metais maisto ir vaistų administracija išleido antrą perspėjimą gamintojams 

informuodami juos, kad jie „turėtų imtis visų priemonių, kad sumažinti potencialią kempinligės užkrato 

riziką [139,147].” Tačiau 2000 metų kovą maisto ir vaistų administracija sužinojo, kad jų 

„rekomendacijos“ buvo ignoruotos. Vakcina tebebuvo gaminama iš galvijų medžiagos gautos iš šalių 

parnešusių apie kempinligės atvejus [147].  

Amerikiečiai turi ir daugiau dėl ko rūpintis. Nors JAV galvijai nepatyrė „kempinligės simptomų“, 

kasmet dešimtys tūkstančių galvijų yra suluošinamų; jie negali stovėti ir vaikščioti. Ne pelno siekianti 

organizacija „Farm Sanctuary“ kurios tikslas yra sustabdyti neatsakingą elgesį žemės ūkyje, tiki, kad šie 

„parkritę“ gyvūnai gali būti užsikrėtę nauju kempinligės variantu,  ir maisto ir vaistų administracija 

turėtų tai sekti [154]. Nepaisant ankstyvųjų perspėjamųjų ženklų, „parkritę“ galvijai nėra tikrinami dėl 

naujo kempinligės varianto, ir jie gali būti naudojami vakcinos gamyboje [154].  

Daktaras Ričardas Maršas (Dr. Richard Marsh) dirbantis gyvūnų sveikatos ir biomedicinos mokslų 

departamente Viskonsino universitete, Madisone (Department of Animal Health and Biomedical 

Sciences at the University of Wisconsin, Madison) atliko tyrimą, kuris suteikė įrodymų jog „parkritę“ 

galvijai gali būti užkrėsti nauju kempinligės variantu. Jis paskiepijo galvijus su TME (transmissible 

mink encephalopathy), vienu iš kempinligės variantų. Galvijai „parkrito“ vietoje „pasiutimo“ [155]. 

Kiti mokslininkai paskiepijo galvijus skrepiu paimtu iš JAV avių. Šie galvijai taip pat „parkrito“ vietoje 

„pasiutimo“ [156]. Atsakydami į maisto ir vaistų administracijos aiškų abejingumą „Farm Sanctuary“ 

išleido tokį pasisakymą: “Mes labai kenčiame dėl to, kad ekonominiai prioritetai yra svarbesni už 

vartotojų sveikatą. Mums taip pat kelia rūpesčių tai, kad Britanijoje taip pat egzistuoja galingas 

ekonominis skatinimas ignoruoti įrodymus, kad JAV egzistuoja kitas kempinligės variantas. Mes 

raginame maisto ir vaistų administraciją patikrinti mokslinius įrodymus dėl kempinligės labai atidžiai ir 

imti veikti dėl Amerikos vartotojų [154].” Nepaisant visko, maisto ir vaistų administracija nepakeitė 

kempinligės stebėjimo politikos, vakcinos vis dar tebegaminamos iš galvijų medžiagos gautos iš šalių, 

kurios turi kempinligės atvejų, ir jos nebus išimtos iš rinkos bent dar vienus metus, iki 2002 – po kurių 

greičiausiai visa vakcinos partija jau  bus išparduota ir suvartota [139,147].  

 

15. Kiti gyvūnų virusai  

 

Polio vakcinos gamybai dažniausiai naudoja beždžiones ir galvijus, o juose kaip žinoma gyvena 

tūkstančiai potencialiai užkrečiamų mikroorganizmų [83:159]. SV-40, SIV, ir BSE (kempinligė) tai tik 

trys ligas sukeliantys sukėlėjai, kuriuos mokslininkai sugebėjo izoliuoti. Pavyzdžiui, dar nuo 1955 metų 

mokslininkai žinojo, kad beždžionėse yra „B“ virusas, „putotas“ sukėlėjo virusas ( foamy agent virus), 



hemadsorbcijos virusai (haemadsorption viruses), LCM virusai, arbovirusai, ir daugiau [157]. Visai 

neseniai kai kuriuose galvijuose buvo rasta galvijų imunodeficito virusas (BIV), savo genetine sudėtimi 

labai panašus į ŽIV [103:100].  

1956 metais šimpanzėse buvo atrastas respiracinis sincitinis virusas (RSV) [158]. Daktarė Viera  

Scheibner, kuri išstudijavo virš 30,000 lapų mokslinės literatūros apie vakcinaciją, teigia, kad RSV 

virusai “buvo gerai matomas polio vakcinos užkratas, ir jis greitai buvo rastas vaikuose [159].” Virusai 

sukėlė rimtus peršalimo simptomus kūdikiams ir mažiems vaikams gavusiems polio vakciną [159]. 

1961 metais Amerikos medicinos asociacijos žurnalas (American Medical Association) išpublikavo du 

tyrimus, kurie patvirtino paprastą ryšį tarp RSV ir “pakankamai sunkios žemesniųjų kvėpavimo takų 

ligos [160].” Virusas buvo rastas 57 procentuose kūdikių sergančių bronchiolitu ar pneumonija,  ir 12 

procentų kūdikių sergančių švelnesne kvėpavimo organų liga su karščiavimu (milder febrile respiratory 

disease) [161]. Užsikrėtę vaikai sirgdavo nuo trijų iki penkių mėnesių [161]. Buvo nustatyta, kad  RSV 

virusas yra užkrečiamas ir greitai paplito tarp suaugusiųjų, kuriems pasireiškė simptomai panašūs į 

paprastą peršalimą [162].  

Šiandien RSV virusu užsikrečia faktiškai visi vaikai iki dviejų metų, ir šis virusas dažniausiai sukelia 

bronchiolitą ir pneumoniją kūdikiams ir vaikams iki vienerių metų [163]. Šis virusas taip pat sukelia 

rimtas kvėpavimo ligas senyvo amžiaus žmonėms [164]. RSV tebėra labai užkrečiamas virusas ir dėl jo 

tūkstančiai žmonių yra paguldomi į ligonines; daug žmonių nuo šio viruso miršta [165]. Ironiška, kad 

mokslininkai kuria vakciną norėdami įveikti šį virusą [166] – infekcinį sukėlėją, kuris greičiausiai ir 

pateko į žmonių populiacija vakcinos dėka [159].  

Daktaras Jonas Martinas (Dr. John Martin), patologijos profesorius Pietų Kalifornijos universitete, jau 

nuo 1978 metų įspėja valdžios įstaigas, kad ir kiti pavojingi beždžionių virusai gali būti užkrėtę polio 

vakcinas. Ypač Martinas siekė, kad būtų ištirtas simian Citomegalo virusas (SCMV), „slaptas virusas“ 

galintis sukelti neurologines ligas žmogaus smegenyse. Šis virusas buvo rastas beždžionėse naudotose 

polio vakcinos gamyboje. Vyriausybė griežtai atsisakė ištirti šią riziką [83:159–61]. Vis dėlto 1995 

metais Martinas išpublikavo savo atradimus, kad Afrikos žaliosios beždžionės gali būti SCMV šaltiniu 

izoliuotu iš paciento su lėtinio nuovargio sindromu [167].  

1996 metais mikrobiologas daktaras Hovardas B. Urnovičius (Dr. Howard B. Urnovitz), „Calypte 

Biomedical“ korporacijos Breklyje, Kalifornijoje įkūrėjas ir vadovas, kalbėjo nacionalinėje AIDS 

konferencijoje, ir jis atskleidė, kad originaliojoje Salko vakcinoje galėjo būti iki 26 beždžionių virusų. 

Jis įskaitė ir šiuos virusus: simian ekvivalentas – žmonių echo virusas, coxsackie virusas, herpes  

virusai (HHV-6, HHV-7 ir HHV-8), adenovirusai, Epštein-Bar virusas ir Citomegalo virusas [168-170]. 

Urnovičius tiki, kad užkrėsta Salko vakcina duota JAV vaikams nuo 1955 iki 1961 metų galėjo šiai 

kartai sukelti imuninės sistemos žalą bei neurologines ligas. Jis mato ryšį tarp ankstyvosios polio 

vakcinos kampanijos ir staigiu atsiradimu tokių ligų kaip žmogaus T-ląstelės leukemija, Kapoši 

sarkomos epidemija, Berkito (Burkitt) limfoma, herpes, Epštein-Bar virusas ir lėtinio nuovargio 

sindromas [168:1].  

Urnovičius taip pat aptarė „šokinėjančius“ genus – normalius genus, kurie gali susijungti su viruso 

fragmentais ir suformuoti naujus hibridinius virusus vadinamus chimeromis. Jis mano, kad būtent taip 

ir atsitiko kai beždžionių virusai ir žmogaus genai susitiko ankstyvosios polio vakcinos kampanijos 

laikotarpiu. Ir kadangi chimera „turi žmogaus normalaus geno apvalkalą“ tipiškas gydymas neveikia. 

Kaip galima sukurti vakciną ar kitą priešnuodį prieš savo paties kūno DNR [168:1-4;171]?  

 

16. Pasikeitusios polio atmainos  

 

Prieš keletą metų pasaulio sveikatos organizacija pradėjo globalinę polio išnaikinimo iniciatyvą, kurios 

tikslas buvo išnaikinti polio ligą iki 2000 metų. Tačiau dar iki 2000 metų tapo aišku, kad ne tik polio 



tebėra aplink, bet dar ir atsirado naujų jos atmainų – išvestų pačioje vakcinoje [172]. Dar 1983 metais 

mokslininkai pirmą kartą pastebėjo kažką labai keisto. Polio protrūkiai Egipte buvo sukelti polio viruso 

kilusio iš vakcinos [173]. 1993 metais daktaras Radu Crainic iš Pasteur Instituto, atrado, kad polio 

viruso atmainos turi gebėjimą spontaniškai susijungti tarpusavyje ir sukurti naujas atmainas. Daktaras 

Crainic parodė, jog jeigu vaiką suvakcinuosi su polio atmainomis 1, 2, ir 3, sukuriama nauja polio 

atmaina (atmaina 4), kuri gaunama vaiko išmatose. Daktaras Crainic padarė išvadas, kad polio vakcina 

sukuria palankias sąlygas virusų rekombinacijos evoliucijai [174].  

2000 metų spalį Japonijos Nacionalinio užkrečiamų ligų instituto Tokijuje virusologas Hiromu Yoshida 

pranešė radęs naują infekcinį polio virusą Japonijos upėse ir nutekamuosiuose vandenyse. Atlikus genų 

sekos nustatymą paaiškėjo, kad šis naujas virusas pasikeitė nuo polio vakcinos ir atgavo savo 

užkrečiamumą [175]. Yoshida teigė, kad tai sukelia „pastovią grėsmę aplinkai“ [172].”  

2000 metų gruodį mokslininkai pranešė apie polio protrūkį Haityje ir Dominikos Respublikoje, sukėlusį 

daugybę glebaus paralyžiaus (flaccid paralysis) atvejų [173]. Laboratoriniai tyrimai patvirtino sveikatos 

įstaigų blogiausius įtarimus: liga buvo sukelta polio vakcinos „keisto virusinio darinio“.  Virusas 

demonstruoja genetinius panašumus į vakcinoje esančio viruso atmainą, tačiau šis virusas turi tariamą 

laukinio polio viruso „neurovirulentiškumą ir užkrečiamumą“ [173]. Sveikatos atstovai akivaizdžiai 

sunerimę, nes „laukinis polio virusas vakarų pusrutulyje nebecirkuliuoja nuo 1991 metų,” ir jeigu 

naujas pasikeitęs polio virusas pasklis, tai gali sukelti naujas ligos epidemijas (Figūra 8) [173].  

 

Figūra 8. Polio išnaikinimas vakcinos dėka: ydingas ciklas? 

 
1. Wild Polio Virus – laukinis polio virusas 
2. Polio Vaccines – polio vakcinos 

3. Polio Virus Mutations – polio viruso pasikeitimas 

 
Laukinis polio virusas buvo naudojamas kuriant polio vakcinas. Polio virusas pakito ir atsirado nauji  laukinio polio virusai 

kilę iš polio vakcinos. Šaltinis: Virology 1993; 196:199-208; Lancet (2000 metų spalio 28 diena,); Reuters Medical News 

(2000 metų gruodžio 4 diena)  
 

17. Kaip gaminama šių laikų polio vakcina?  

 

Nepaisant ilgos polio vakcinos istorijos ir žinojimo, kad ji sukelia polio susirgimą, gamintojai nesugeba 

apsaugoti visuomenės nuo pavojingų mikroorganizmų, kurie amžinai užkrečia jų didėjantį „naujų ir 

pagerintų“ produktų asortimentą. „Negyvo“ viruso polio vakcina tebegaminama taip pat kaip 

ankstesnės jos versijos. Gyvūnų medžiaga bei abejotini vaistai tebenaudojami gamyboje. Šiandienos 

polio vakcina JAV yra sterili trijų polio virusų rūšių suspensija. “Virusai auginami beždžionių inkstų 



ląstelių pasėlyje... papildytame su naujagimių veršiukų serumu...” Vakcinoje taip pat yra du antibiotikai 

(neomicinas ir streptomicinas), ir formaldehidas naudojamas kaip konservantas [3].  

Neaktyvi polio vakcina Kanadoje gaminama iš „žmogaus diploidinių ląstelių“ o ne iš beždžionių inkstų 

[83:163]. Kai kurie mokslininkai mano, kad tai yra saugesnė alternatyva. Nacionalinės vakcinų 

informacijos centro Vienoje, Virdžinijoje prezidentė Barbara Loe Fisher teigia, kad “daugėjant 

įrodymų, kad gali įvykti tarprūšinis virusų perkėlimas, JAV nebeturėtų daugiau naudoti gyvūnų audinių 

vakcinos gamyboje [91].” Tačiau daktaras Artūras Levinas (Dr. Arthur Levine) iš Nacionalinio 

sveikatos instituto mano, kad polio vakcinos gamyba naudojant žmogaus ląsteles taip pat yra rizikinga, 

“nes žmogaus ląstelės taip pat turi būti tikrinamos ar neturi žmogaus infekcijų [176].”  

 

18. Ar įmanomi teigiami pokyčiai?  

 

Oficialūs valdžios atstovai pergyvena, kad net menkiausia diskusija apie vakcinų problemas išgąsdins 

tėvus. Artūras Levinas greičiausiai kalbėjo už daugelį žmonių esančių vakcinų industrijoje kai jis 

pareiškė: “Mes rimtai pakenktume visuomenei jei dabar imtume kelti klausimus dėl esamos polio 

vakcinos saugumo... [176]” Bet Barbara Loe Fisher norėtų pamatyti pokyčių vakcinos saugumo 

valdyme. Ji mano, kad tokios agentūros kaip maisto ir vaistų agentūra (FDA) turi interesų konfliktą, nes 

ji įpareigota skatinti visuotiną vakcinaciją, ir taip pat turi reguliuoti vakcinos saugumą. Barbarai Loe 

Fisher iškilo klausimas - “Kas atsakingas už tai, kad FDA leido vaistų gaminimo kompanijoms gaminti 

vakcinas užkrėstuose beždžionių inkstuose? O kaip dėl visuomenės sveikatos apsaugos [60]?” Daktaras 

Jonas Martinas (Dr. John Martin) sutinka su Barbara Loe Fisher. Jis mano, kad nedelsiant reikia 

nustatyti simian kilmės „stealth“ viruso paplitimą JAV, ir ištirti ar šis virusas neprisideda prie lėtinių 

imuninės sistemos bei smegenų ligų vaikuose ir suaugusiuose [177]. Daktaras Urnovičius turi dar 

tvirtesnius įsitikinimus. Jis mano, kad jau per vėlu atlikinėti tyrimus dėl simian mikrobų žmogaus 

aplinkoje. “Pusė JAV žmonių yra gimę tarp 1941 ir 1961 metų ir yra didelėje rizikoje jog jie susidūrė su 

polio vakcina užkrėsta beždžionės virusais. Ar mes esame tiksinti bomba laukianti kada išsivystys 

vilkligės, Alzhaimerio ir Parkinsono ligos [168:4,5;169]?” Urnovičius taip pat metė iššūkį medicinos 

mokslui įrodyti, kad jis yra neteisus. “Mes čia kalbame apie didelę tikimybę jog iki polio vakcinos 

atsiradimo neegzistavo žmogaus retrovirusų... Mes turime suvokti, kad reikia susimokėti didelę kainą 

už žaidimus su gamta... Juk mūsų tikslas yra geresnis, sveikesnis pasaulis... [168:4,5;169;171]”  
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