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-BERÄTTELSE I ETT ÖGONKAST

Den här artikeln har tidigare publicerats 11 november 2020 och har uppdaterats med

ny information.

Enligt en studie som undersökte hur informerat samtycke ges till deltagare i covid-

19-vaccinförsök, misslyckas avslöjandeformulären att informera frivilliga om att

vaccinet kan göra dem mottagliga för allvarligare sjukdomar om de utsätts för

viruset.

Hur covid-19-vaccinet förstör ditt immunförsvar

Analys av Dr Joseph Mercola  Fakta kontrollerat

Enligt en studie som undersökte hur informerat samtycke ges till deltagare i covid-19-

vaccinförsök, misslyckas avslöjandeformulären att informera frivilliga om att vaccinet

kan göra dem mottagliga för allvarligare sjukdomar om de exponeras för viruset



Tidigare vaccinationsinsatser mot coronavirus - inklusive de för SARS, MERS och RSV

- har avslöjat en allvarlig oro: vaccinerna har en tendens att utlösa

antikroppsberoende förbättring (ADE)



ADE innebär att istället för att förbättra din immunitet mot infektionen, ökar vaccinet

faktiskt virusets förmåga att komma in och infektera dina celler, vilket resulterar i

allvarligare sjukdom än om du inte hade vaccinerats



Dödlig Th2-immunopatologi är en annan potentiell risk. Ett felaktigt T-cellssvar kan

utlösa allergisk in�ammation, och dåligt fungerande antikroppar som bildar

immunkomplex kan aktivera komplementsystemet, vilket resulterar i luftvägsskador



Det �nns bevis som visar att äldre – som är mest sårbara för allvarlig covid-19 och

som skulle behöva vaccinet mest – också är mest sårbara för ADE och Th2

immunopatologi
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Studien,  "Informed Consent Disclosure to Vaccine Trial Subjects of Risk of COVID-

19 Vaccine Worsening Clinical Disease", publicerad i International Journal of Clinical

Practice, 28 oktober 2020, påpekar att "COVID-19-vacciner utformade för att

framkalla neutraliserande antikroppar kan sensibilisera vaccinmottagare för

allvarligare sjukdomar än om de inte var vaccinerade."

"Vacciner för SARS, MERS och RSV har aldrig godkänts, och data som

genererats vid utvecklingen och testningen av dessa vacciner tyder på ett

allvarligt mekanistiskt problem: att vacciner utformade empiriskt med den

traditionella metoden (bestående av den omodi�erade eller minimalt

modi�erade virusspiken för coronaviruset att framkalla neutraliserande

antikroppar), vare sig de är sammansatta av protein, viral vektor, DNA eller

RNA och oavsett leveransmetod, kan det förvärra COVID-19-sjukdomen via

antikroppsberoende förstärkning (ADE), säger tidningen.

"Denna risk är tillräckligt förtäckt i kliniska prövningsprotokoll och

samtyckesformulär för pågående covid-19-vaccinprövningar att det är

osannolikt att adekvat patientuppfattning om denna risk kommer att inträffa,

vilket förhindrar verkligt informerat samtycke från försökspersonerna i dessa

prövningar.

Den speci�ka och betydande covid-19-risken för ADE borde ha varit och bör

på ett framträdande och oberoende avslöjas för forskningspersoner som för

närvarande är i vaccinförsök, såväl som de som rekryteras för försöken och

framtida patienter efter vaccinets godkännande, för att uppfylla de

medicinska etisk standard för patientens förståelse för informerat

samtycke."

Vad är antikroppsberoende förstärkning?

Som påpekats av författarna till denna artikel från International Journal of Clinical

Practice, har tidigare vaccinationsinsatser mot coronavirus - för allvarligt akut

respiratoriskt syndrom coronavirus (SARS-CoV), Middle East respiratory syndrome

coronavirus (MERS-CoV) och respiratoriskt syncytialvirus (RSV) - har avslöjade en

allvarlig oro: Vaccinerna har en tendens att utlösa antikroppsberoende förstärkning.
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Vad exakt betyder det? I ett nötskal betyder det att istället för att förbättra din

immunitet mot infektionen, ökar vaccinet faktiskt virusets förmåga att komma in och

infektera dina celler, vilket resulterar i allvarligare sjukdom än om du inte hade

vaccinerats. 

Detta är raka motsatsen till vad ett vaccin är tänkt att göra, och ett betydande

problem som har påpekats redan från början av denna push för ett covid-19-vaccin.

2003 års granskning "Antibody-Dependent Enhancement of Virus Infection and

Disease" förklarar det så här: 

"I allmänhet anses virusspeci�ka antikroppar vara antivirala och spelar en

viktig roll i kontrollen av virusinfektioner på ett antal sätt. Men i vissa fall kan

närvaron av speci�ka antikroppar vara fördelaktigt för viruset. Denna

aktivitet är känd. som antikroppsberoende förstärkning (ADE) av

virusinfektion.

Virusinfektionens ADE är ett fenomen där virusspeci�ka antikroppar

förstärker virusets inträde, och i vissa fall replikationen av virus, i

monocyter/makrofager och granulocytiska celler genom interaktion med Fc-

och/eller komplementreceptorer.

Detta fenomen har rapporterats in vitro och in vivo för virus som

representerar ett �ertal familjer och släkten av folkhälso- och veterinärvikt.

Dessa virus delar några gemensamma egenskaper såsom preferentiell

replikation i makrofager, förmåga att etablera persistens och antigen

mångfald. För vissa virus har ADE av infektion blivit ett stort problem för

sjukdomskontroll genom vaccination."

Tidigare vaccinationsinsatser mot coronavirus har alla
misslyckats

I min intervju i maj 2020 ovan med Robert Kennedy Jr., sammanfattade han historien

om utvecklingen av coronavirusvaccin, som började 2002, efter tre på varandra

följande SARS-utbrott. År 2012 arbetade kinesiska, amerikanska och europeiska

forskare med utveckling av SARS-vaccin och hade cirka 30 lovande kandidater.
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Av dessa gavs de fyra bästa vaccinkandidaterna till illrar, som är den närmaste

analogen till mänskliga lunginfektioner. I videon nedan, som är ett urval av min

fullständiga intervju, förklarar Kennedy vad som hände sedan. Medan illrarna visade

ett robust antikroppssvar, vilket är det mått som används för vaccinlicensiering, blev

de alla allvarligt sjuka och dog när de väl utmanades med det vilda viruset.

Samma sak hände när de försökte utveckla ett RSV-vaccin på 1960-talet. RSV är en

sjukdom i de övre luftvägarna som är mycket lik den som orsakas av coronavirus. Då

hade de bestämt sig för att hoppa över djurförsök och gå direkt till människoförsök.

"De testade det på jag tror ungefär 35 barn, och samma sak hände," sa

Kennedy. "Barnen utvecklade en förkämpe antikroppsrespons - robust,

hållbar. Det såg perfekt ut [men när] barnen exponerades för det vilda viruset

blev de alla sjuka. Två av dem dog. De övergav vaccinet. Det var en stor

pinsamhet för att FDA och NIH."

Neutraliserande kontra bindande antikroppar

Coronavirus producerar inte bara en utan två olika typer av antikroppar:

Neutraliserande antikroppar,  även kallade immoglobulin G (IgG) antikroppar,

som bekämpar infektionen

Bindande antikroppar  (även kända som icke-neutraliserande antikroppar) som

inte kan förhindra virusinfektion

Istället för att förhindra virusinfektion utlöser bindande antikroppar ett onormalt

immunsvar som kallas "paradoxal immunförstärkning". Ett annat sätt att se på detta

är att ditt immunförsvar faktiskt slår tillbaka och fungerar inte för att skydda dig utan

gör dig faktiskt värre.

P�zers och Modernas COVID-19-skott använder mRNA för att instruera dina celler att

tillverka SARS-CoV-2 spikproteinet (S-protein). Spikeproteinet, som är det som fäster

till ACE2-receptorn i cellen, är det första steget i den tvåstegsprocess som virus

använder för att ta sig in i celler.
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Tanken är att genom att skapa SARS-CoV-2 spikproteinet kommer ditt immunsystem

att börja producera antikroppar utan att göra dig sjuk i processen. Nyckelfrågan är:

Vilken av de två typerna av antikroppar produceras genom denna process?

Utan neutraliserande antikroppar, förvänta dig mer allvarlig
sjukdom

I en Twitter-tråd från april 2020 noterade  The Immunologist: "Medan vi utvecklar

vacciner ... och överväger immunitetspass, måste vi först förstå antikropparnas

komplexa roll i SARS, MERS och COVID-19." De fortsätter med att lista �era

vaccinstudier mot coronavirus som har väckt oro för ADE.

Den första är en 2017 studie  i PLOS Patogener, "Enhanced In�ammation in New

Zealand White Rabbits When MERS-CoV Reinfection Occurs in the Absence of

Neutralizing Antibody", som undersökte om att bli infekterad med MERS skulle

skydda patienten mot återinfektion, vilket vanligtvis är fallet med många

virussjukdomar. (Det betyder att när du väl återhämtat dig från en virusinfektion, säg

mässling, är du immun och kommer inte att drabbas av sjukdomen igen.)

För att avgöra hur MERS påverkar immunsystemet infekterade forskarna vita kaniner

med viruset. Kaninerna blev sjuka och utvecklade antikroppar, men dessa antikroppar

var inte den neutraliserande sorten, alltså den typ av antikroppar som blockerar

infektion. Som ett resultat var de inte skyddade från återinfektion, och när de

exponerades för MERS för andra gången blev de sjuka igen, och allvarligare så.

"Faktum är att återinfektion resulterade i ökad lungin�ammation, utan en associerad

ökning av virala RNA-titrar," noterade författarna. Intressant nog framkallades

neutraliserande antikroppar under denna andra infektion, vilket förhindrade att djuren

infekterades en tredje gång. Enligt författarna:

"Våra data från kaninmodellen tyder på att personer som exponeras för

MERS-CoV och som misslyckas med att utveckla ett neutraliserande

antikroppssvar, eller personer vars neutraliserande antikroppstitrar har

minskat, kan löpa risk för allvarlig lungsjukdom vid återexponering för MERS-

CoV. "
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Med andra ord, om vaccinet inte resulterar i ett robust svar på neutraliserande

antikroppar, kan du löpa risk för allvarligare lungsjukdom om du är infekterad med

viruset.

Och här är en viktig punkt: COVID-19-vacciner var INTE utformade för att förhindra

infektion. Tillverkarnas de�nition av ett "framgångsrikt" vaccin är att det bara behöver

minska symtomens svårighetsgrad.

ADE vid dengueinfektioner

Dengueviruset är också känt för att orsaka ADE. Som förklarats i ett Swiss Medical

Weekly-tidning publicerat i april 2020: 

" Patogenesen av COVID-19 tros för närvarande ske via både direkt

cytotoxiska och immunförmedlade mekanismer. En ytterligare mekanism

som underlättar viruscellsinträde och efterföljande skada kan involvera den

så kallade antikroppsberoende förstärkningen (ADE).

ADE är en mycket välkänd kaskad av händelser där virus kan infektera

känsliga celler via interaktion mellan virioner komplexbundna med

antikroppar eller komplementkomponenter respektive Fc- eller

komplementreceptorer, vilket leder till ampli�ering av deras replikation.

Detta fenomen är av enorm relevans inte bara för förståelsen av viral

patogenes, utan också för att utveckla antivirala strategier, särskilt vacciner

...

Det �nns fyra serotyper av denguevirus, som alla framkallar skyddande

immunitet. Men även om homotypiskt skydd är långvarigt, är

korsneutraliserande antikroppar mot olika serotyper kortlivade och kan bara

vara upp till 2 år.

Vid denguefeber blir återinfektion med en annan serotyp ett allvarligare

förlopp när den skyddande antikroppstitern avtar. Här tar icke-

neutraliserande antikroppar över de neutraliserande, binder till Dengue-
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virioner, och dessa komplex förmedlar infektion av fagocytiska celler via

interaktion med Fc-receptorn, i en typisk ADE.

Med andra ord, heterotypiska antikroppar vid subneutraliserande titrar står

för ADE hos personer infekterade med en serotyp av Dengue-virus som

skiljer sig från den första infektionen.

Korsreaktiva neutraliserande antikroppar är förknippade med minskade odds

för symtomatisk sekundär infektion, och ju högre titer sådana antikroppar

har efter den primära infektionen, desto längre är fördröjningen till

symtomatisk sekundär infektion ..."

Uppsatsen fortsätter med detaljerade resultat från uppföljningsundersökningar av

denguevaccinet, som visade att sjukhusvistelsefrekvensen för denguefeber bland

vaccinerade barn under 9 år var högre än frekvensen bland kontroller. Förklaringen till

detta verkar vara att vaccinet efterliknade en primär infektion, och när den

immuniteten avtog blev barnen mottagliga för ADE när de stötte på viruset en andra

gång. Författaren förklarar:

"En post hoc-analys av effektförsök, med användning av en anti-icke-

strukturell protein 1 immunglobulin G (IgG) enzymkopplad immunosorbent

analys (ELISA) för att skilja antikroppar framkallade av vildtypsinfektion från

de efter vaccination, visade att vaccinet kunde skydda mot svår Dengue [hos]

de som hade exponerats för den naturliga infektionen före vaccinationen,

och att risken för allvarliga kliniska utfall ökade bland seronegativa personer.

Baserat på detta drog en strategisk rådgivargrupp av experter sammankallad

av Världshälsoorganisationen (WHO) slutsatsen att endast dengue-

seropositiva personer bör vaccineras närhelst dengue-kontrollprogram

planeras som inkluderar vaccination."

ADE vid Coronavirus-infektioner

När forskare äntligen utvärderar hur covid-19-jabsen fungerar hittills kan detta bli

viktigt för covid-19-vaccinet.
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Hypotetiskt sett, om SARS-CoV-2 fungerar som denguefeber, som också orsakas av

ett RNA-virus, kan alla som inte har testat positivt för SARS-CoV-2 faktiskt löpa ökad

risk för allvarlig covid-19 efter vaccination, och endast de som redan har återhämtat

sig från ett anfall av covid-19 skulle skyddas mot allvarlig sjukdom av vaccinet.

Dessa är viktiga undersökningsområden och de pågående vaccinförsöken kommer

helt enkelt inte att kunna svara på denna viktiga fråga.

The Swiss Medical Weekly paper  granskar också bevisen för ADE vid

coronavirusinfektioner, och citerar forskning som visar att inokulering av katter mot

kattinfektiös peritonitvirus (FIPV) – ett kattkoronavirus – ökar svårighetsgraden av

sjukdomen när den utmanas med samma FIPV-serotyp som den. i vaccinet.

“ Experiment har visat att immunisering med en
mängd olika SARS-vacciner resulterade i pulmonell
immunofatologi när den en gång utmanats med
SARS-viruset.”

Uppsatsen citerar också forskning som visar "Antikroppar framkallade av ett SARS-

CoV-vaccin förstärkte infektion av B-cellinjer trots skyddande svar i

hamstermodellen." En annan artikel,  "Antikroppsberoende SARS Coronavirus-

infektion förmedlas av antikroppar mot spikproteiner", publicerad 2014, fann att:

"... högre koncentrationer av anti-sera mot SARS-CoV-neutraliserade SARS-

CoV-infektion, medan mycket utspädda antisera signi�kant ökade SARS-

CoV-infektion och inducerade högre nivåer av apoptos.

Resultat från infektivitetsanalyser indikerar att SARS-CoV ADE primärt

medieras av utspädda antikroppar mot höljespiksproteiner snarare än

nukleokapsidproteiner. Vi genererade också monoklonala antikroppar mot

SARS-CoV spikproteiner och observerade att de �esta av dem främjade

SARS-CoV-infektion.

Tillsammans tyder våra resultat på att antikroppar mot SARS-CoV

spikproteiner kan utlösa ADE-effekter. Uppgifterna väcker nya frågor

angående ett potentiellt SARS-CoV-vaccin ..."
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En studie  som knyter an till detta publicerades i tidskriften JCI Insight 2019. Här

hamnade makaker vaccinerade med ett modi�erat vaccinia Ankara-virus (MVA) som

kodar för fullängds SARS-CoV spikprotein med allvarligare lungpatologi när djuren

utsatt för SARS-viruset. Och när de överförde anti-spike IgG-antikroppar till

ovaccinerade makaker, utvecklade de akut diffus alveolär skada, troligen genom att

"skeva det in�ammationslösande svaret."

SARS-vaccin förvärrar infektion efter utmaning med SARS-
CoV

An interesting 2012 paper  with the telling title, "Immunization with SARS

Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the

SARS Virus," demonstrates what many researchers now fear, namely that COVID-19

vaccines may end up making people more prone to severe SARS-CoV-2 infection.

The paper reviews experiments showing immunization with a variety of SARS

vaccines resulted in pulmonary immunophathology once challenged with the SARS

virus. As noted by the authors:

"Inactivated whole virus vaccines whether inactivated with formalin or beta

propiolactone and whether given with our without alum adjuvant exhibited a

Th2-type immunopathologic in lungs after challenge.

As indicated, two reports attributed the immunopathology to presence of the

N protein in the vaccine; however, we found the same immunopathologic

reaction in animals given S protein vaccine only, although it appeared to be

of lesser intensity.

Thus, a Th2-type immunopathologic reaction on challenge of vaccinated

animals has occurred in three of four animal models (not in hamsters)

including two different inbred mouse strains with four different types of

SARS-CoV vaccines with and without alum adjuvant. An inactivated vaccine

preparation that does not induce this result in mice, ferrets and nonhuman

primates has not been reported.
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This combined experience provides concern for trials with SARS-CoV

vaccines in humans. Clinical trials with SARS coronavirus vaccines have

been conducted and reported to induce antibody responses and to be 'safe.'

However, the evidence for safety is for a short period of observation.

The concern arising from the present report is for an immunopathologic

reaction occurring among vaccinated individuals on exposure to infectious

SARS-CoV, the basis for developing a vaccine for SARS. Additional safety

concerns relate to effectiveness and safety against antigenic variants of

SARS-CoV and for safety of vaccinated persons exposed to other

coronaviruses, particularly those of the type 2 group."

The Elderly Are Most Vulnerable to ADE

On top of all of these concerns, there's evidence showing the elderly — who are most

vulnerable to severe COVID-19 — are also the most vulnerable to ADE. Preliminary

research �ndings  posted on the preprint server medRxiv at the end of March 2020

reported that middle-aged and elderly COVID-19 patients have far higher levels of

anti-spike antibodies — which, again, increase infectivity — than younger patients.

Immune Enhancement Is a Serious Concern

Another paper worth mentioning is the May 2020 mini review  "Impact of Immune

Enhancement on COVID-19 Polyclonal Hyperimmune Globulin Therapy and Vaccine

Development." As in many other papers, the authors point out that:

"While development of both hyperimmune globulin therapy and vaccine

against SARS-CoV-2 are promising, they both pose a common theoretical

safety concern. Experimental studies have suggested the possibility of

immune-enhanced disease of SARS-CoV and MERS-CoV infections, which

may thus similarly occur with SARS-CoV-2 infection …

Immune enhancement of disease can theoretically occur in two ways. Firstly,

non-neutralizing or sub-neutralizing levels of antibodies can enhance SARS-

CoV-2 infection into target cells.
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Secondly, antibodies could enhance in�ammation and hence severity of

pulmonary disease. An overview of these antibody dependent infection and

immunopathology enhancement effects are summarized in Fig. 1 …

Currently, there are multiple SARS-CoV and MERS-CoV vaccine candidates in

pre-clinical or early phase clinical trials. Animal studies on these CoVs have

shown that the spike (S) protein-based vaccines (speci�cally the receptor

binding domain, RBD) are highly immunogenic and protective against wild-

type CoV challenge.

Vaccines that target other parts of the virus, such as the nucleocapsid,

without the S protein, have shown no protection against CoV infection and

increased lung pathology. However, immunization with some S protein based

CoV vaccines have also displayed signs of enhanced lung pathology

following challenge.

Hence, besides the choice of antigen target, vaccine e�cacy and risk of

immunopathology may be dependent on other ancillary factors, including

adjuvant formulation, age at vaccination … and route of immunization."

Mekanism för ADE och antikroppsmedierad

immunopatologi
Figure 1: Mechanism of ADE and antibody mediated immunopathology. Left panel: For ADE,

immune complex internalization is mediated by the engagement of activating Fc receptors on

the cell surface. Co-ligation of inhibitory receptors then results in the inhibition of antiviral

responses which leads to increased viral replication. Right panel: Antibodies can cause

immunopathology by activating the complement pathway or antibody-dependent cellular

cytotoxicity (ADCC). For both pathways, excessive immune activation results in the release of

cytokines and chemokines, leading to enhanced disease pathology.

Do a Risk-Bene�t Analysis Before Making Up Your Mind

Ironically, the data we now have no longer support a mass vaccination mandate,

considering the lethality of COVID-19 is lower than the �u for those under the age of

60.  If you're under the age of 40, your risk of dying from COVID-19 is just 0.01%,

meaning you have a 99.99% chance of surviving the infection. And, you could improve

that to 99.999% if you're metabolically �exible and vitamin D replete.
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So, really, what are we protecting against with a COVID-19 vaccine? As mentioned,

the vaccines aren't even designed to prevent infection; they're only meant to reduce

the severity of symptoms.

And, as we're now seeing, as many as 1 in 100 fully vaccinated people around the

world are experiencing breakthrough infections.  When you think that the so-called

"vaccine protection" also could potentially make you sicker once you're exposed to

the virus, it seems like a lot of risk for a truly questionable bene�t.

To circle back to where we started, neither the participants in current COVID-19

vaccine trials nor the ones lining up for the shot are being told of this risk — that by

getting the vaccine they may end up with more severe COVID-19 once they're infected

with the virus.

Lethal Th2 Immunopathology Is Another Potential Risk

In closing, consider what this PNAS news feature states about the risk of vaccine-

induced immune enhancement and dysfunction, particularly for the elderly, the very

people who would need the protection a vaccine might offer the most:

"Since the 1960s, tests of vaccine candidates for diseases such as dengue,

respiratory syncytial virus (RSV), and severe acute respiratory syndrome

(SARS) have shown a paradoxical phenomenon:

Some animals or people who received the vaccine and were later exposed to

the virus developed more severe disease than those who had not been

vaccinated. The vaccine-primed immune system, in certain cases, seemed to

launch a shoddy response to the natural infection …

This immune back�ring, or so-called immune enhancement, may manifest in

different ways such as antibody-dependent enhancement (ADE), a process in

which a virus leverages antibodies to aid infection; or cell-based

enhancement, a category that includes allergic in�ammation caused by Th2

immunopathology. In some cases, the enhancement processes might

overlap …
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Some researchers argue that although ADE has received the most attention

to date, it is less likely than the other immune enhancement pathways to

cause a dysregulated response to COVID-19, given what is known about the

epidemiology of the virus and its behavior in the human body.

'There is the potential for ADE, but the bigger problem is probably Th2

immunopathology,' says Ralph Baric, an epidemiologist and expert in

coronaviruses … at the University of North Carolina at Chapel Hill.

I tidigare studier av SARS har äldre möss visat sig ha särskilt höga risker för

livshotande Th2-immunopatologi … där ett felaktigt T-cellssvar utlöser

allergisk in�ammation och dåligt fungerande antikroppar som bildar

immunkomplex, aktiverar komplementsystemet och potentiellt skadar

luftvägarna."


