Zapalenie rdzenia kręgowego
(TM) zaobserwowane u dwóch
uczestników badań szczepionki
COVID-19
jest
częstym
powikłaniem
wywołanym
szczepionką

Twórcy czołowej szczepionki na COVID-19, AstraZeneca i Oxford
University, szybko zbagatelizowali chorobę, która spowodowała,
że ich badania kliniczne w pięciu krajach zostały wstrzymane
na początku września. Jednak poprzeczne zapalenie rdzenia
kręgowego, jest w rzeczywistości dość powszechnym powikłaniem
spowodowanym szczepionką.
Szczepionka jest rozwijana za 1,2 miliarda dolarów
amerykańskich podatników i 750 milionów dolarów przez dwie
globalne organizacje zdrowotne wspierane przez Billa
Gatesa. Po tym, jak uczestniczka z Wielkiej Brytanii otrzymała
drugą dawkę szczepionki, doświadczyła bardzo poważnego
zdarzenia niepożądanego. Poprzeczne zapalenie rdzenia
kręgowego (TM) jest związane z osłabieniem mięśni, paraliżem,
bólem i problemami z pęcherzem i jelitami. Dwie trzecie osób,
które go mają, pozostanie trwale niepełnosprawnych.
AstraZeneca ujawniła również – długo po fakcie – że wrześniowa
przerwa była właściwie drugą, kiedy to musieli przerwać swoje

badania. Pierwszy przypadek miał miejsce w lipcu, kiedy inny
uczestnik doświadczył poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego
już po jednej dawce szczepionki i zakończył się nowo
zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym.
Oczywiście AstraZeneca przyznała, że stało się to dopiero po
ujawnieniu informacji przez STAT. A kiedy zdecydowali się
wznowić badania kliniczne zaledwie kilka dni po ich
wstrzymaniu we wrześniu, media i urzędnicy ds. zdrowia
próbowali
tłumaczyć
przestój
typowymi
kontrolami
bezpieczeństwa związanymi z próbami szczepionek i dowodami na
to, że są bardzo ostrożni. Zasugerowali również, że dwie
kobiety, u których wystąpił ten sam stan, to nic innego jak
zbieg okoliczności.
Brytyjski sekretarz ds. zdrowia powiedział, że decyzja o
wznowieniu procesu była „dobrą wiadomością dla wszystkich”. Z
pewnością było to prawdą w przypadku AstraZeneca, która po
drugiej przerwie odnotowała niezłe odbicie ich akcji po spadku
wartości rynkowej o 11,3 miliarda dolarów.

Poprzeczne zapalenie rdzenia jest
powikłaniem spowodowanym szczepionką

częstym

Zapalenie rdzenia kręgowego jest zapalnym procesem chorobowym,
który atakuje rdzeń kręgowy, jak wyjaśnia Children’s Health
Defense, i jest składnikiem poprzecznego zapalenia rdzenia, a
także kilku innych stanów, które są uważane za formy
uszkodzenia rdzenia kręgowego, nie spowodowane urazem. Stany,
w których występuje ten proces, należą do najpopularniejszych
urazów spowodowanych przez szczepionki, o które Amerykanie
złożyli roszczenia w National Vaccine Injury Compensation
Program, a większość z tych przypadków dotyczy dorosłych.
Większość osób ubiegających się o odszkodowanie w przeszłości
wiązało swoje poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego ze
szczepionkami przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
ale obecnie głównymi podejrzanymi są szczepionki przeciwko

grypie i tężcowi, błonicy i krztuścowi. Z raportów wynika, że
objawy TM mogą pojawić się kilka dni, a nawet kilka lat po
szczepieniu.
Przy dwóch przypadkach rzekomo bardzo rzadkiej choroby u tak
małej grupy uczestników, ogólnie rzecz biorąc, szczepionka nie
wygląda dobrze. Oczywiście fakt, że szczepionka jest
porównywana w badaniu ze szczepionką przeciw zapaleniu opon
mózgowych, która jest znana z wywoływania poważnych działań
niepożądanych, a nie obojętnym placebo z solą fizjologiczną,
niewątpliwie sprawi, że szczepionka będzie wyglądać lepiej niż
w rzeczywistości.
Nawet New York Times przyznał, że „znalezienie choćby jednego
przypadku wśród tysięcy uczestników badania może być
alarmujące”, i że jeśli pojawią się inne przypadki, może to
pogrążyć szczepionkę. Jeden z cytowanych przez nich ekspertów
ds. szczepionek powiedział: „Jeśli w grupie zaszczepionej
pojawi się trzeci przypadek choroby neurologicznej, to może
być koniec szczepionki”.
Wielu Amerykanów jest już dość sceptycznie nastawionych
do pospiesznej szczepionki, nawet ci, którzy normalnie nie
myślą dwa razy o szczepionkach, a ta wiadomość powinna dać
każdemu, kto wciąż jest niezdecydowany, do myślenia.
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