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OCHORENIE
Rubeola (nazývaná aj ružienka, nemecké 

osýpky alebo tretia choroba) je vírusové ocho-
renie s nešpecifickými prejavmi – zapáleným 
hrdlom, nádchou, citlivosťou príušných lym-
fatických uzlín a nieke dy aj opuchom príuš-
ných žliaz. Typický je výsyp po tele a u dospe-
lých bolesti kĺbov. U detí je ochorenie také 
mierne, že sa často ani nespozoruje alebo sa 
považuje za nádchu a vytratí sa do niekoľkých 
dní, zanechajúc doživotnú imunitu. Aj v do-
spelosti polovica prípadov prebehne bez prí-
znakov, no môžu byť infekčné. [1 – 5] 

Komplikácie sú veľmi zriedkavé – trombo-
cytopénia u 1 z 3 000 chorých (najmä u detí) 
zvyčajne s úplným vyliečením, encefalitída 
u 1 zo 6 000 chorých (najmä dospelých). 
[1] [6] Výnimočne môžu nastať autoimu-
nitné poruchy – štítnej žľazy, hypofýzy, 
diabetes (cukrovka) a artritída. Pravde-
podobne súvisia s chronickou infekciou 
(keď sa imunitný systém nevyrovná 
s akútnym ochorením). [7 – 10] [2] [3]

Rubeola sa stáva skutočným problé-
mom, keď ochorie neimúnna tehotná 
žena, pretože hrozí kongenitálny ru-
beolový syndróm (Congenital Rubella 
Syndrome – CRS) – poškodenie plodu 
s ťažkými poruchami zraku, sluchu, srd-
ca a mozgu. Riziko je vysoké: 25 – 90 % 
pri nakazení začiatkom tehotenstva a 0 
– 25 % po 16. týždni. Po 20. týždni je už 
CRS zriedkavý. [1] [5] [6] Popravde, via-
cero bežných vírusov dokáže spôsobiť 
poškodenie plodu, napríklad cytome-
galovírus, herpetický vírus a parvovírus 
B19 [11 – 13], no neexistuje proti nim 
vakcína, a tak sa im venuje v porovnaní 
s rubeolou len malá pozornosť.

VAKCÍNA
Vakcína by teoreticky mohla zriedkavo 

vyvolať rovnaké autoimunitné problémy 
ako samotná rubeola. [48] Oslabený vírus je 
„menej nápadný“ a navyše imunitný systém 
zamestnávajú ďalšie dva vírusy – osýpkový 
a mumpsový (ktorý sám osebe je podozrivý). 
Od roku 1992 sa totiž plošne očkuje kombi-
novanou vakcínou proti osýpkam, mumpsu 
a rubeole (MMR – z angl. measles, mumps, ru-
bella). Cochrane kritizuje slabú kvalitu väčšiny 
bezpečnostných štúdií MMR vakcín. [24] 

Cukrovka je bežnou súčasťou CRS syndró-
mu. Pri tomto syndróme sa preukázali rube-

ROZPAKY 
NAD RUBEOLOU

Vakcína proti rubeole predstavuje 
jednu z najkontroverznejších vakcín 

súčasnosti. Jej rozpačitá účinnosť, 
spolu s použitím buniek pochádza-

júcich pôvodne z umelého 
potratu pri vývoji a výrobe, 

predstavujú závažné 
etické problémy.

olovo-špecifické imúnne komplexy, ktoré po-
škodzujú pankreas. Pri bežnej akútnej infekcii 
nevznikajú, objavili sa však po očkovaní. Taká-
to autoimunitná reakcia by teoreticky mohla 
oslabovať organizmus voči vakcínovému vírusu 
a jeho vplyvu na pankreas. [7] [14] [15] [5]
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Čas plošného zavedenia vakcín: v roku 
1987 mumps, 1992 MMR, 1995 HIB, 1998 
hepatitída B, 2009 pneumokoky. Súvislosť 
očkovania a detskej cukrovky sa pre nedo-
statok dôkazov oficiálne neuznáva.

Vakcíny proti rubeole sa od začiatku spá-
jali s veľkým výskytom artralgie a artritídy 
(bolesti a zápalu kĺbov) – podľa rôznych 
štúdií u rôznych vakcín, u detí až do 21 %, 
u mladých žien až do 58 %. Najhoršia vak-
cína (HPV-77 : DK-12) bola kvôli tomu 
stiahnutá z trhu a dnes sa artritída u detí 
považuje za zriedkavejšiu (0 – 12 %), no 
u žien ide stále o častý následok očkova-
nia (13 – 26 %). [16 – 23] [10] [6] [1] [7] 
Otázkou tiež je, do akej miery rodičia ro-
zumejú príčinám plačlivosti, utiahnutosti 
a ďalším dôsledkom očkovania detí.

RÔZNE PRÍSTUPY
Očkovacie schémy boli dlho predmetom 

diskusií. [21] Rubeola bola kedysi bežným 
detským ochorením a do dospelosti vstupo-
valo 85 % detí už s prirodzenou doživotnou 
imunitou. [3] [4] Na Slovensku sa v roku 1982 
začali očkovať séronegatívne dievčatá (ktoré 
nemali protilátky po prekonaní ochorenia) 
vo veku 12 rokov [31], aby sa predišlo prípa-
dom CRS syndrómu u ich potomstva. Tento 
prístup mal bezpochyby svoju logiku.

Od roku 1984 sa prestal zisťovať status, oč-
kovanie sa stalo plošným pre všetky dievčatá 
vo veku 11 rokov [31], zrejme z presvedčenia, 
že tie, ktoré už prekonali ochorenie, si s vakcí-
novým vírusom poradia.

Podstatný zvrat prišiel v roku 1985, keď sa 
očkovanie rozšírilo aj na chlapcov a presunulo 
sa do veku 2 roky. [31] V súčasnosti prebieha 
vo veku 15 – 18 mesiacov, s preočkovaním v je-
denástich rokoch. Keďže samotní chlapci majú 
z takéhoto očkovania pramalý osoh, opodstat-
nenie by malo len v jednom možnom scenári 
– v snahe o prerušenie cirkulácie vírusu vytvo-
rením kolektívnej imunity. Je to však reálne?

KOLEKTÍVNA IMUNITA?
Je veľa dôvodov pochybovať o takejto 

schopnosti vakcíny. V prvom rade, doteraz 
nie je známa reálna účinnosť vakcíny voči 
ochoreniu ako takému. [24] Ohľadom dĺžky 
účinku sú rôzne údaje, no niektoré štúdie 
narúšajú predstavu o doživotnom účinku. 
Vo Švédsku mali takmer všetky deti po oč-
kovaní v osemnástich mesiacoch titre proti-
látok, vo veku 12 rokov sa u 45 % už žiadne 
protilátky nenašli. [25] 

Protilátky aj tak nie sú zárukou odolnosti. 
[25 – 28] Chang a kolektív nepo zo rovali žiad-
ny súvis medzi hladinou protilátok a výsky-
tom typických príznakov ochorenia. Uvažu-
jú, že protilátky z očko vania pretrvajú možno 
2 – 3 roky a ak sa zistia aj neskôr, nie je to 
známkou účinnosti vakcíny, ale prekonania 
infekcie. [3] Ak je to tak, potom účinnosť vak-
cíny závisí od nepretržitej cirkulácie vírusu 
v spoloč nosti. Iróniou je, že práve tomu chcú 
úrady zabrániť očkovaním.

Väčšina dospelých sa nakazí od dospe-
lých, takže očkovaním detí nevieme pria-
mo zabrániť nakazeniu tehotných žien. 
[7] [39] Najdôležitejšou preto ostáva 
odolnosť samotných žien. Lenže napriek 
vysokej zaočko va nosti bolo v rôznych kra-
jinách 8 až 31 % tehotných žien zraniteľ-
ných; nezdá sa teda, že by očkovanie detí 
úspešne eliminovalo podiel zraniteľnej po-
pulácie. [3] [4] [6] [7] [21] [29] [32 – 35] 
Neočkované ročníky majú v SR dokonca 
mierne vyšší výskyt protilátok než očko-
vané. [30] Z pohľadu kolektív nej imunity 
teda očkova nie nesplnilo svoj účel.

Vážnym dôvodom na pochybnosti sú aj 
opakované infekcie (reinfekcie). Vo vyhod-
notení niektorých epidémií mali očkovaní 
podstatne vyššiu mieru reinfekcie než ľudia 
s prirodzenou imunitou, a to až v pomere 
35 – 80 % oproti 3 – 17 %. Reinfekcie pritom 
môžu byť rov na ko časté ako primárne infek-
cie, z čoho môžeme usudzovať, že ak vôbec 
očkovanie chráni pred nakaze ním, tak je to 
pomerne chabá alebo krátkodobá ochrana. 

Reinfekcia je bez príznaková, no pri plode 
tehotnej ženy, kedysi očkovanej, môže 

spôso biť CRS syndróm s pravdepo-
dobnosťou asi 8 %. [2] [5] [8] [36] 
U žien s prirodzenou imunitou sa 
toto riziko odhaduje na menej než 
3 – 5 %. [37] [38] Z viacerých uka-

zovateľov je teda zrejmé, že imunita 
z očkovania nie je príliš spoľah-
livá a bolo by žiaduce, aby čo 
najviac žien vstupovalo do fer-
tilného veku s prirodzenou 

imunitou.

DOPADY 
OČKOVANIA

Po zavedení oč-
kovania klesol počet 
hlásení rubeoly na zane-
dbateľnú úroveň, čo 
sa považuje 

za úspech očkovania, [1] no pri tak nešpeci-
fickom ochorení nemajú štatistiky veľkú hod-
notu a je tu veľký priestor pre podhlásenosť 
(napr. používanie iných diagnóz u očkova-
ných). Očkovanie však zmenilo epidemioló-
giu ochore nia – kým pred zavedením ploš-
ného očkovania 77 % detí preko nalo rubeo-
lu do veku 14 rokov, po ňom sa ochorenie 
postupne presunulo (71 – 85 %) do skupiny 
15 rokov a viac, čo je nežiaduce. Epidemické 
výkyvy indikujú, že napriek očkovaniu vírus 
dokáže kolovať v populácii. [20] [21] [29] [34] 
[37] [39] [40] [6] [1]

Meradlom úspeš nosti očko vania by nemal 
byť výskyt rubeoly, ale CRS syndrómu, pre-
tože to je jediný prípustný dôvod očkova-
nia proti inak miernemu ochoreniu. V USA 
nastal celkový pokles, hoci vývoj v sedem-
desiatych a deväťdesiatych rokoch nebol 
povzbudivý. [1] Ťažko však rozlíšiť, do akej 
miery ide o úspech očkovania a do akej 
o dôsledok „terapeutických potratov“, 
ktoré sa stali štandardným zákrokom u te-
hotných s podozrením na infekciu rubeoly. 
[34] V USA sa CRS syndróm sleduje len 
pasívne [6], čo znamená, že sa mu nepripi-
suje vysoká dôle ži tosť. Je preto podivné, že 
sa kvôli nemu plošne očkuje.

V Robertsonovej štúdii väčšina krajín 
vôbec neuvádza údaje o CRS syndróme, no 
výsledky očkovania neboli len pozitívne. 
V Saudskej Arábii sa plošným očkovaním detí, 
ako aj žien po pôrode, podarilo zvýšiť séro-
konverziu (výskyt protilátok) u tehotných až 
na 91 %, avšak výskyt CRS syndrómu stúpol 
4-násobne. [21]

Nedá sa teda s istotou tvrdiť, že by plošné 
očkovanie znižovalo výskyt CRS syndrómu 
a vzhľadom na nejasné parametre účinnosti 
a bezpečnosti vakcíny, sú tu dobré dôvody 
na prehodnotenie plošného očkovania.

ETICKÉ PROBLÉMY
Čo sa týka etiky, v prvom rade môžeme 

pochybovať, či je očkovanie vôbec výhodné 
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pre samotné deti vo veku 15 až 18 mesiacov. 
Nielenže im upierame možnosť vytvoriť si 
trvalú prirodzenú imunitu prekonaním ľah-
kého ochorenia výmenou za neistú imunitu 
navodenú vakcínou, ale vystavujeme ich aj 
nežiaducim účinkom očkovania.

Preočkovanie v jedenástom roku sa podá-
va kvôli podchyteniu detí, ktoré neodpoveda-
li na prvú dávku alebo už stratili protilátky. 
Táto schéma, keď sú všetky deti, dievčatá aj 
chlapci očkované dvakrát, by mala zmysel len 
v prípade, že by skutočne vytvárala kolektív-
nu imunitu populácie. Takýto výsledok je po-
chybný a v každom prípade je eticky sporný 
– sme oprávnení nútiť všetky deti k plošnému 
očkovaniu s rizikom nežiaducich účinkov, aby 
sme hypoteticky ochránili niekoľko nenaro-
dených detí pred CRS syndrómom?

Z výsledkov mnohých krajín vyplýva, že 
akákoľvek plošná očkovacia stratégia – či 
už zahŕňa dojčatá, deti v puberte alebo obe 
skupiny detí – sa javí efektívna len vtedy, ak 
sa preočkujú aj dospelé ženy pred tehoten-
stvom. [21] [34] Aká je potom vlastne logika 
plošného očkovania detí? Ak je vakcína taká 
účinná a bezpečná, ako tvrdí CDC, mohli by 
sme predsa celú záležitosť riešiť adresne: 
dospelá žena, ktorá sa chystá založiť rodi-
nu, by sa mohla nechať vyšetriť na prítom-
nosť protilátok a ak patrí k tým 15 %, ktoré 
ešte nezískali prirodzenú imunitu, môže 
sa slobodne rozhodnúť pre zaočkovanie. 
Tento prístup má dokonca výhodu v tom, 
že na rozdiel od plošného očkovania detí 
nenastáva posun ochorenia do kritického 
veku. [21] Vyšetrenie aj vakcína by mohli byť 
plne hradené zdravotnou poisťovňou, počet 
podaných vakcín proti rubeole by klesol asi 
27-krát. V čom je problém?

Problém je v tom, že ženy sa musia správať 
zodpovedne. Medzi očkovaním a tehoten-
stvom musí byť odstup aspoň 1 až 3 mesia-
ce, aby sa vylúčilo riziko, že vakcínový vírus 
spôsobí CRS syndróm. Do tejto schémy teda 
nezapadajú nečakané tehotenstvá. Snažíme sa 
teda plošným očkovaním detí chrániť poten-
ciálne potomstvo tej časti pubertálnych diev-
čat a žien, ktoré pre nezodpovedný prístup 
k sexu neplánovane otehotnejú, teda aspoň to 
potomstvo, ktoré nepadne za obeť následným 
interrupciám? Je toto etické?

Niektoré americké nemocnice vyzvali 
zamestnancov, aby sa „v záujme ochra-
ny tehotných pacientok“ nechali zaočko-
vať. Väčšina lekárov očkovanie odmietla. 
Ak lekári nepovažujú očkovanie za po-
trebné alebo bezpečné, ako ho potom 
môžeme nanucovať bezbranným de-
ťom? [29] [41 – 43] 

ZLO V MENE DOBRA?
Vírus rubeoly sa dlho nedarilo izolovať ani 

laboratórne pestovať, až do série umelých 
potratov vo Švédsku. Vírus pochádza zo stre-
diska Wistar, potratu č. 27, vzorky č. 3 (odtiaľ 
označenie Wistar 27/3). Vakcína sa produkuje 
na bunkových líniách namnožených z umelé-
ho potratu (MRC-5, WI-38, PER.C6 alebo 
HEK 293). Pri vývoji tejto vakcíny bolo cel-
kovo použitých viac ako 80 umelých potratov 
z rôznych dôvodov. [44] [45] [23]

Povinné očkovanie teda zasahuje nielen 
do základného ľudského práva na súkromie, ale 
v prípade rubeoly aj do náboženskej slobody, 
o čom svedčí stanovisko Pontifikálnej akadémie 
pre život. [46] Konferencia biskupov Sloven-
ska (KBS) sa však stavia skôr proti slobodnému 
rozhodovaniu rodičov: „pokiaľ nie je k dispozícii 
očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím 
bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky 
vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba 
povinní – vzhľadom na závažné dôvody ochrany živo-
ta a zdravia svojho dieťaťa – dať svoje dieťa zaočkovať 
aj existujúcou očkovacou látkou“. [47]

Táto časť stanoviska je zjavne odtrhnutá 
od reality. Po prvé: rubeola je relatívne ba-
nálne ochorenie, nepredstavuje „závažný 
dôvod ochrany života a zdravia svojho die-
ťaťa“. Po druhé: vakcíny „pripravené eticky 
vhodným spôsobom“ existujú – vyrába ich 
japonský Kitasato Institute pod názvom Ta-
kahashi, TO-336 alebo Matuba. Na Sloven-
sku sú nedostupné a KBS kladie ďalšie bre-
meno na plecia rodičov – „povinnosť pôsobiť 
v rámci svojich možností“. Avšak vzhľadom 
na množstvo zákazov a príkazov, ktorými celé 
stanovisko zasahuje do slobody myslenia 
a konania, rodičia majú plné právo opýtať sa, 
čo urobila samotná KBS pre to, aby počas 25 
rokov náboženskej slobody zvýšila informo-
vanosť v cirkvi a umožnila vyvinúť skutočne 
efektívny tlak na výrobcu a štát.

ZÁVER
Rubeola je relatívne ľahké ochorenie a oč-

kovanie sa dá zdôvodniť jedine z hľadiska 
prevencie CRS syndrómu. Údaje o účinnosti 
vakcíny sú neúplné, rozporuplné a chýbajú 
jednoznačné dôkazy o tom, že by plošné oč-
kovanie detí bolo prevenciou CRS syndrómu, 
a to natoľko účinnou, aby sa vynucovalo na-
vzdory nežiaducim účinkom a závažným etic-
kým problémom vakcíny. Prirodzená imunita 
matky je podstatne spoľahlivejšou ochranou 
dieťaťa než jej očkovanie. Ľahšie obhájiteľ-
ným modelom je preto dobrovoľné očkovanie 
neimúnnych matiek pred založením rodiny.

Spracoval Mgr. Peter Tuhársky
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, 

o. z.
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