POCHODZENIE WIRUSA
The Lancet, 17 września 2021:

„nie ma bezpośredniego potwierdzenia naturalnego pochodzenia
SARS-CoV-2, a wypadek związany z laboratorium jest prawdopodobny”
van Helden, Jacques, et al. "An appeal for an objective, open, and
transparent scientific debate about the origin of SARS-CoV-2." The Lancet
(2021) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(21)02019-5/fulltext

SARS-COV-2: ŚMIERTELNOŚĆ
Infection Fatality Rate (IFR): 0,15%
26 marca 2021, Ioannidis, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
Grupy wiekowe:
0-19: 0.0027%
20-29: 0.014%
30-39: 0.031%
40-49: 0.082%
50-59: 0.27%
60-69: 0.59%
69> 2.4-5,5%
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full (13 lipca 2021)

Grypa: 0,02% - 0,13% https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html

SARS-COV-2: roczne ryzyko zgonu z korektą
utraconych lat życia
Globalne: 2,43 mln/7,8 mld = 0,03% (zawyżone)
Polska: 45 tys./38 mln = 0,12% (zawyżone)
Prof. Denis Rancourt zaproponował korektę tych obliczeń, która uwzględnia utracone lata życia
http://proremedium.pl/wp-content/uploads/2021/05/Rancourt.pdf

Roczne ryzyko zgonu z powodu wypadków drogowych: 1,35 mln / 7,8 mld = 0,017% (Świat)
0,008% (Polska)
W 2017 r. na choroby sercowo naczyniowe zmarło 17,8 milionów, na nowotwory 9,6 milionów, na choroby
układu oddechowego 3,9 milionów

% łagodnych/bezobjawowych infekcji
80% ma łagodną infekcję, 35% nie rozwija objawów

https://www.pnas.org/content/118/34/e2109229118
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30211-7
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30154-9
https://doi.org/10.1001/jama.2020.2648

Śmiertelność z covid / na covid - Polska
IFR "na covid": <0,05%
IFR "z covid": <0,358%
Na podstawie: https://www.ipsos.com/pl-pl/ogolnopolskie-badanieseroepidemiologiczne-covid-19-wyniki-i-tury (>20 r.ż)

Śr. wieku os zmarłej „z covid”: 73 lat
Indie: „ICMR zaleca, aby wszystkie podejrzane zgony związane z Covid-19
były zgłaszane jako pochodzące z Covid-19”
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2859.long

Hospitalizacja

https://qcovid.org/Calculation

Wiek: 35 lat, brak chorób
współistniejących

Ryzyko zgonu w wypadku drogowym w Polsce 0,008%

Hospitalizacje z/na covid

https://hosppeds.aappublications.org/content/hosppeds/early/2021/05/18/hpeds.2021006001.full.pdf

PRAWIE POŁOWA hospitalizacji C19 jest łagodna lub bezobjawowa

Przed rozpowszechnieniem szczepień i przed pojawieniem się wariantu Delta – odsetek
pacjentów z łagodną lub bezobjawową chorobą wynosił 36 procent
https://www.researchsquare.com/article/rs-898254/v1

Wariant Delta
Case fatality rate, Public Health England: Delta 0,2% vs Alpha 1,9%
Brak różnic: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.02.21263014v1

Badania wskazujące, że wariant delta stanowi większe zagrożenie niż alpha:
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)005806/fulltext hospitalizacje
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)013581/fulltext - hospitalizacje
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.05.21260050v2 hospitalizacje, zgon
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)004758/fulltext – hospitalizacje

Geneza skali pandemii (covid+nadmiarowe
zgony)
• W 2020 r. ponad 1 mln infekcji covid, 45 tys. „zgonów covid”, 68 tys.
nadmiarowych
• Błędne przewidywania i modelowanie – nadmierna reakcja
• Przesiewowa diagnostyka bezobjawowych wątpliwymi testami (antygenowe, PCR)
• Raportowanie zgonów „z” covid-19, a nie „z powodu” COVID-19
• Rekomendowane leczenie/postępowanie z pacjentami z covid, brak promocji
postaw prozdrowotnych
• Zakażenie szpitalne/koinfekcje
• Przypisywanie COVID-19 wyłącznie na podstawie objawów
• Lockdown i inne NPI, procedury, patologiczny system dopłat NFZ
• Strach - media

Przesiewowa diagnostyka bezobjawowych
wątpliwymi testami (antygenowe, PCR)
• wyniki fałszywie dodatnie rt-pcr z powodu zanieczyszczenia wymazu, zwłaszcza u pacjentów bezobjawowych
Braunstein GD, Schwartz L, Hymel P: Fielding JJJoo, medicine e. False positive results with SARS-CoV-2 RT-PCR tests and how to evaluate a
RT-PCR-positive test for the possibility of a false positive result. J occup environ med 2021; 63(3): e159.

• „w praktyce testy oparte na PCR dają znaczną liczbę wyników fałszywie dodatnich, przez co wyniki dodatnie są wysoce niewiarygodne w
szerokim zakresie rzeczywistych scenariuszy”
Cohen, Andrew N., Bruce Kessel, and Michael G. Milgroom. „Diagnosing COVID-19 infection: the danger of over-reliance on positive test
results.” medRxiv (2020).
• Test antygenowy: odsetek fałszywie dodatnich wyników wśród pacjentów bezobjawowych
https://www.cochrane.org/CD013705/INFECTN_how-accurate-are-rapid-tests-diagnosing-covid-19
• Wyrok sądu, Portugalia: jeśli ktoś jest testowany metodą PCR jako pozytywny, gdy stosuje się próg 35 cykli lub wyższy (jak jest to zasada w
większości laboratoriów w Europie i USA), prawdopodobieństwo, że ta osoba jest zarażona jest mniejsze niż 3%, a prawdopodobieństwo ten
wynik jest fałszywie pozytywny, wynosi 97%” https://greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/
• WHO przyznało, że wysoki próg cykli (Ct) w testach RT-PCR może powodować fałszywie dodatnie wyniki
https://web.archive.org/web/20210120083427/https:/www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
• Dane o Ct z Kanady i Indii:
https://www.publichealthontario.ca/en/about/blog/2021/explained-covid19-pcr-testing-and-cycle-thresholds
https://greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable
https://zenodo.org/record/4298004#.YV8ETtpByUl

• External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level:
consequences for false positive results. „Test PCR w artykule Cormana-Drostena nie zawiera zatem ani unikalnej kontroli pozytywnej, ani
kontroli negatywnej, aby wykluczyć obecność innych koronawirusów. Jest to kolejna poważna wada projektu, która klasyfikuje test jako
nieodpowiedni do diagnozy” https://zenodo.org/record/4298004#.YWAeVtpByUm

https://www.medrxiv.org/content
/10.1101/2020.04.26.20080911v3.
full.pdf sierpień 2020

https://academic.oup.com
/milmed/advancearticle/doi/10.1093/milme
d/usab215/6283569
„Fałszywie dodatnie wyniki
SARS-CoV-2 rt-PCR mogą
pochodzić z
zanieczyszczenia w
procesie pobierania próbek
lub w samym
laboratorium. Fałszywie
pozytywne wyniki
doprowadziły
do niepotrzebnych
kwarantanny, izolacji i
dalszych testów, co ma
wpływ operacyjny i
psychiczny na te jednostki”

Rekomendowane leczenie/postępowanie z
pacjentami z covid, brak promocji postaw
prozdrowotnych
•

Osoby bez niedoboru mikroskładników odżywczych miały zmniejszone prawdopodobieństwo występowania C19 i nasilenia choroby. Cynk, wit D,
selen, aktywność fizyczna, dieta https://mdpi.com/2072-6643/13/5/1589/htm

•

Dane sugerują pewne złagodzenie kryteriów wskazania ECMO podczas drugiej fali, być może ze względu na mniej wymagający kontekst i szerszą
akceptację stosowania ECMO w COVID-19 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00134-021-06517-9

•

Leczenie pacjentów z COVID-19 jest często złożone, a ECMO jest jednym z wielu elementów terapii biorących udział w leczeniu podstawowym. Z tego
powodu nadal nie ustalono, w jakim stopniu stosowanie ECMO przyczyniło się do powrotu do zdrowia pacjentów.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7391219/

•

Preprint, wyniki przeglądu systemat z metaanalizą, im niższy poziom witaminy D3 tym większe ryzyko zgonu covid, śmiertelność bliską 0 można
teoretycznie osiągnąć przy 50 ng/ml 25(OH)D3 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.22.21263977v1

•

IWER: Popp M, Stegemann M, Metzendorf M-I, et al. Ivermectin for preventing and treating covid-19. Cochrane Database Syst Rev 2021;7:CD015017.
doi: 10.1002/14651858.CD015017.pub2 pmid: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34318930 „Na podstawie aktualnych danych naukowych o
bardzo niskiej lub niskiej pewności nie jesteśmy pewni skuteczności i bezpieczeństwa iwermektyny stosowanej w leczeniu lub profilaktyce COVID19”. Krytyka https://osf.io/peqcj/ „korzyści ze stosowania iwermektyny prawie na pewno przewyższają wszelkie ryzyko, zważywszy na wyjątkowy profil
bezpieczeństwa, znikomy koszt bazowy oraz istniejącą dużą liczbę dowodów na korzyść w zakresie wielu ważnych rezultatów klinicznych"

•

Przegląd pojawiających się dowodów wykazujących skuteczność iwermektyny w profilaktyce i leczeniu COVID-19
https://journals.lww.com/americantherapeutics/fulltext/2021/06000/review_of_the_emerging_evidence_demonstrating_the.4.aspx#

•

Metaanaliza iwermektyny dla SARSCoV2/C19: W 11 randomizowanych badaniach klinicznych umiarkowanego/ciężkiego zakażenia stwierdzono 56%
zmniejszenie śmiertelności (ryzyko względne 0,44 [95% CI 0,25-0,77]; p = 0,004; 35/1064 %) zgonów leczonych iwermektyną; 93/1063 (9%) zgonów w
grupie kontrolnej) https://academic.oup.com/ofid/article/8/8/ofab394/6346765

•

"Further research is needed to confirm or reject the effects of ivermectin„ https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262304v1

•

brak skuteczności remdesviru w szpitalnym leczeniu Covid-19. Stosowanie remdesviru powodowało natomiast dwukrotne wydłużenie pobytu w
szpitalu w porównaniu do pacjentów nie leczonych remdesvirem https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781959

•

"Żadna z klas leków stosowanych podczas pandemii nie zmieniła znacząco ryzyka zgonu"
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0256903

Lockdown
• Analiza korzyść vs ryzyko dla Kanady , 29 września 2021: stosunek straconych lat życia z powodu
lockdownu do utraty lat życia z powodu covid: 141.„Lockdowny nie są tylko nieskuteczną polityką,
muszą być uważane za jedną z największych katastrof politycznych wszech czasów w czasie pokoju”
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13571516.2021.1976051
• „Pandemia i recesja były związane z 10 do 60-procentowym wzrostem zgonów z powodu
przedawkowania narkotyków, samobójstw, alkoholu”
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28303/w28303.pdf
• 38 analiz wskazujących, że nie ma związku między lockdownem a kontrolą wirusów
https://brownstone.org/articles/lockdowns-fail-they-do-not-control-the-virus/
• "zamykanie granic, lockdown i wysoki wskaźnik testów na COVID-19, nie były związane ze statystycznie
istotnym zmniejszeniem liczby krytycznych przypadków lub ogólnej śmiertelności„
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30208-X/fulltext
• Stanford „brak jasnego, znaczący korzystny wpływ mrNPIs (interwencje bardziej restrykcyjne niż
farmaceutyczne) na wzrost przypadków w każdym kraju.” Dane z Anglii, Francji, Niemiec, Iranu, Włoch,
Holandii, Hiszpanii, Korei Południowej, Szwecji i USA
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13484
• Śmiertelność i obciążenie psychiczne spowodowane reakcją na epidemię COVID-19: „18 400
dodatkowych zgonów rocznie (353 dodatkowe zgony tygodniowo) z powodu opóźnionej diagnozy
najczęstszych przyczyn raka” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32688184/

Wg. raportu NIZP PZH liczba
hospitalizacji spowodowanych
Covid-19 w 2020 r. wyniosła 102
438. W ostatnim normalnym roku
przed k-wirusem tj. 2019.
odnotowano łącznie 9,251 mln
hosp. Zatem hosp. Covid-19, które
sparaliżowały służbę zdrowia w
2020 to ~1% tej liczby

Koinfekcje/nadkażenia
Znaleźliśmy dowody na koinfekcję u 34 pacjentów z COVID-19 (71%).
Najczęściej wykrywanymi patogenami były grypa A H1N1 (n = 17), Chlamydia
pneumoniae (n = 13) i ludzki adenowirus (n = 10). Współzakażenie wirusem
wiązało się ze zwiększoną liczbą przyjęć na OIT (r = 0,1) i wyższą
śmiertelnością (OR 1,78, CI = 0,38–8,28) „Nasze badanie podkreśla
znaczenie badań przesiewowych pod kątem koinfekcji wirusów u pacjentów
z COVID-19, które mogą być główną przyczyną ciężkości choroby i śmierci”
https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-021-01594-0
W badaniu wykorzystano RT-PCR do wykrywania określonych patogenów
powodujących koinfekcje COVID-19. Odkryli, że 243 (94,2%) pacjentów
zostało zakażonych co najmniej jednym z 39 różnych patogenów
https://seq.es/wp-content/uploads/2021/10/20.pdf

MASKI
•

ARGUMENT 1: zgodnie z zasadami evidence-based medicine, najbardziej wiarygodne dane naukowe wskazują, że maski są nieskuteczne

•

ARGUMENT 2: wnioski/wyniki z kilkadziesiięciu publikacji naukowych podważają skuteczność masek

•

ARGUMENT 3: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przyznają, że dowody na skuteczność masek są
niewystarczające

•

ARGUMENT 4: maski nie chornią chirurga i pacjenta przed zanieczyszczeniem infekcyjnym podczas zabiegu

•

ARGUMENT 5: niskie ryzyko zarażenia od osoby bezobjawowej (ile os musi nosić maski, żeby zapobiec jednej C19 tygodniowo? Wg NIZP: 200 000)

•

ARGUMENT 6: brak różnic w skuteczności między maską n95 a maską chirurgiczną – dowód na brak istotnej korzyści z blokowania kropel i cząstek aerozolu?

•

ARGUMENT 7: zagrożenia związane ze stosowaniem masek 65 badań w INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH: wzrost oporu
oddechowego, bóle głowy, wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi, ogólne zmęczenie i wyczerpanie, zmniejszenie saturacji, duszność i trudność w oddychaniu 25 badań

•

ARGUMENT 8: negatywne opinie eksperckie na temat masek na początku pandemii C-19

•

ARGUMENT 9: istnieje uzasadniona hipoteza, że maska zwiększa ryzyko COVID-19 (zbyt długie i nieprawidłowe użytkowanie)

•

ARGUMENT 11: ryzyko zgonu z powodu covid-19 nie uzasadnia noszenia masek

•

ARGUMENT 12: niskie ryzyko zarażenia się w przelotnym kontakcie w przestrzeni publicznej

•

ARGUMENT 13: cząsteczki wirusa z nośnikiem swobodnie przechodzą przez pory w masce

•

ARGUMENT 14: ograniczona wiarygodność publikacji sugerujących skuteczność noszenia masek

•

ARGUMENT 15: maski stanowią poważne zagrożenie ekologiczne

•

ARGUMENT 16: straty finansowe

•

ARGUMENT 17: niskie ryzyko zakażenia się w przestrzeni otwartej

http://proremedium.pl/2021/04/05/maski-skuteczne-i-bezpieczne-klamstwo-powtorzone-tysiac-razy-staje-sie-prawda/

13/04/2020:
https://assets.publishing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/system/uploads/atta
chment_data/file/890043/S0127nervtag-face-mask-use-in-thecommunity-130420-sage25.pdf

Strach/efekt nocebo

Bagus, Philipp, José Antonio Peña-Ramos, and Antonio
Sánchez-Bayón. "COVID-19 and the political economy
of mass hysteria." International Journal of Environmental
Research and Public Health 18.4 (2021): 1376.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7913136/#__ffn_sectitle

Szczepienia p-ko covid

https://www.mdpi.com/ijms/ijms-2106582/article_deploy/html/images/ijms-21-06582-g001.png

Kostoff, Ronald N., et al. "Vaccineand natural infection-induced
mechanisms that could modulate
vaccine safety." Toxicology
Reports (2020).
https://www.sciencedirect.com/scien
ce/article/pii/S2214750020304248

Odporność naturalna > poszczepienna
• Przeciwciała indukowane przez naturalną infekcję miały solidną długoterminową stabilność na umiarkowanych poziomach i większą
szerokość neutralizacji poliklonalnej w różnych wariantach wirusa w porównaniu z osobami szczepionymi bez uprzedniej infekcji
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.09.459504v 1
• Długotrwała odporność humoralna i komórkowa na SC2 nawet u starszych ozdrowieńców po łagodnym/umiarkowanym przebiegu C19.
"Większość ozdrowieńców wykazuje szeroką odporność humoralną na RÓZNE EPITOPY wirusowe https://www.mdpi.com/20751729/11/8/805
• Publikacja sugerująca wieloletnią odporność naturalną przeciwko SC2, główną rolę mogą odgrywać komórki T swoiste wobec
nukleokapsydu (immunodominujące względem białka kolca, na którym opierają się "proporcja komórek swoistych dla Nuc322-331
[nukleokapsyd] przewyższała udział komórek T CD8+ skierowanych przeciwko całemu białku kolca”; "sekwencja Nuc322–331 jest w 100%
identyczna we wszystkich aktualnych niepokojących wariantach SARS-CoV-2, można przypuszczać, że odpowiedzi względem Nuc322–331
scharakteryzowane w tym badaniu są równie skuteczne wobec wariantów niepokojących, jak i przeciwko wariantowi oryginalnemu„
https://www.jimmunol.org/content/207/5/1344
• Zaszczepieni w porównaniu do naturalnie odpornych mają 13x większe ryzyko zakażenia deltą i prawie 7x większe ryzyko hospitalizacji
związanej z C19 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1
• Dane sugerują obecnie, że większość zakażonych osób rozwija silną i długotrwałą odporność komórek T
https://www.nature.com/articles/s41590-021-00923-3

DiMuzio, Jillian M., et al. "Unbiased interrogation of memory B
cells from convalescent COVID-19 patients reveals a broad
antiviral humoral response targeting SARS-CoV-2 antigens
beyond the spike protein." Vaccine: X 8 (2021): 100098.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259013622
1000152

Tempo spadku przeciwciał po szczepieniu oraz po
naturalnej infekcji
https://www.medrxiv.org/content/10.110
1/2021.08.19.21262111v1.full.pdf

https://www.frontiersin.org
/articles/10.3389/fimmu.20
20.00879/full

Simpson’s paradox

W Polsce ok 2,5-krotnie częściej testujemy
NIEZASZCZEPIONYCH

https://www.normanfenton.com/post/parad
oxes-in-the-reporting-of-covid19-vaccineeffectiveness

https://academic.oup.com/ndt/arti
cle/32/suppl_2/ii13/3056571

„czytelnicy mają tendencję do
przeceniania efektu, gdy jest
przedstawiany w kategoriach
względnych. W wielu sytuacjach
ryzyko bezwzględne lepiej
odzwierciedla stan faktyczny, az
punktu widzenia pacjenta
ryzyko bezwzględne często daje
bardziej istotne informacje”

„Unreported absolute risk reduction measures of 0.7% and 1.1%
for the Pfzier/BioNTech and Moderna vaccines, respectively, are
very much lower than the reported relative risk reduction
measures. Reporting absolute risk reduction measures is
essential to prevent outcome reporting bias in evaluation of
COVID-19 vaccine efficacy? https://www.mdpi.com/16489144/57/3/199
Według wytycznych CONSORT i STROBE podając skuteczność 95% (RRR),
a pomijając ARR (0,84%), wprowadza się błąd w raportowaniu, który
wpływa na interpretację skuteczności szczepionki
https://www.bmj.com/content/345/bmj.e5774

Spadająca skuteczność szczepionki – nawet do
zera w ciągu 140-180 dni w zakresie inf objawowej
i bezobjawowej
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.30.462488v1
(komórkowa i humoralna)
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2306
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS26667762(21)00185-X/fulltext
https://www.nature.com/articles/s41598-021-96879-3
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.25.21262584v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262111v1

Analiza z 68 krajów, stan na 03.09.21 "linia trendu
sugeruje nieznacznie pozytywne powiązanie, w
którym kraje o wyższym odsetku populacji w pełni
zaszczepionej mają wyższy odsetek przypadków
C19 na 1 mln osób"
https://link.springer.com/article/10.1007/s1065
4-021-00808-7

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20921

1/28 w pełni zaszczepionych
zostało zainfekowanych w
ciągu 4 msc
550 000 tysięcy os bez
uzależnienia od substancji

Singapur - 81% zaszczepionych 2x
3 dawkę dla 60+ wprowadzili na początku września 24 września pobili rekord zakażeń

Szczepienia przeciwko covid-19
wywierają presje selekcyjną na
białko kolca i wirus w tym obrębie
szybciej mutuje, powstają szczepy
uciekające przed odpornością
indukowaną przez szczepionkę oraz
w mniejszym stopniu przed
naturalną, to może wydłużać
„pandemię” w nieskończoność
https://journals.plos.org/plosone/ar
ticle?id=10.1371/journal.pone.0250
780
https://www.nature.com/articles/s4
1467-021-24435-8
Podsumowując, mutacje SARS-CoV-2 stawiają nowe wyzwania w
zapobieganiu i leczeniu COVID-19. Większość szczepionek przeciwko
COVID-19, które zostały zatwierdzone do użytku w nagłych wypadkach
lub są nadal w badaniach klinicznych, są zaprojektowane w oparciu o
białko S. Niestety częstość mutacji białka S jest bardzo wysoka, a
niektóre mutacje (takie jak E484K, N501Y i K417N) wpływają na
przenoszenie i neutralizację wirusa SARS-CoV-2

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00364-7/fulltext

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250780

Szkocja: https://publichealthscotland.scot/media/9475/21-09-29covid19-publication_report.pdf
Niezaszczepieni: 19,52%
Zaszczepieni 1 dawką: 3,31%
Zaszczepieni 2 dawkami: 77,15%

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1022238/V
accine_surveillance_report_-_week_39.pdf

UK: Infekcje zaszczepionych przewyższają % zaszczepienia populacji!
Infekcje kohorta 60-69 lat
Ok 92% populacji zaszczepiona 1x
ok 89% populacji zaszczepiona 2x
Zaszczepieni 1x stanowią 94,6% infekcji
Zaszczepieni 2x stanowią 92,8% infekcji
Zgony: Kohorta 80+
88,03% zgonów wśród 1x zaszczepionych przy 95% poziomie szczepień
84,93% zgonów wśród 1x zaszczepionych przy 95% poziomie szczepień
Niespełna 7% do relacji 1:1 szczepieni/nieszczepieni

ADE
• Efekt wzmocnienia infekcji zależnego od przeciwciał (ADE) jest już uwzględniany w modelach
matematycznych dot. transmisji SC2: "ADE is thought to be a big trouble in the development and use of
COVID-19 vaccines„ https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.25.21262601v1
• "ADE zaobserwowano w przypadku wir dengi [2],wir Zika [3], wir Ebola[4] i, co ważne w kontekście COVID19, koronawirusów (CoV) [5,6,7,8,9]" "musimy postępować ostrożnie...aby zminimalizować ryzyko ADE"
https://www.nature.com/articles/s41587-020-0577-1
• ADE: szybki spadek poziomu przeciwciał i skuteczności szczepień może przyczynić się do wzmocnienia infekcji
zależnej od przeciwciał: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X14013321
https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext

• SARS-CoV ADE is strongly mediated by anti-spike but not anti-nucleocapsid Abs.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X14013321

https://www.nature
.com/articles/s4158
6-020-25388/figures/1

https://www.nejm.org/doi/full/10.
1056/NEJMoa2034577

Analiza korzyść vs ryzyko p-ko C19 dla 65+ z Toxicology Reports, 2021
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X

Wysoki poziom przeciwciał – zagrożenie?
• Ciężki przebieg C19 = dużo przeciwciał Łagodny przebieg = mniej przeciwciał, silniejsza indukcja limfocytów T
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.684014/full

• Brak korelacji między poziomem przeciwciał a ładunkiem wirusa
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.18.21262237v1
• Brak przeciwciał nie oznacza braku odporności - Non-Seroconvertors (NSC):
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.04.438781v1
• Wysoki poziom przeciwciał może być związany z ciężkim przebiegiem covid:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108264/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.640093/full
https://journals.asm.org/doi/10.1128/mSphere.00275-21

• SARS-CoV-2 neutralizing antibody levels are correlated with severity of COVID-19 pneumonia
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33406577/
• Rogue antibodies could be driving severe COVID-19 https://www.nature.com/articles/d41586-021-00149-1
• Możliwe długoterminowe konsekwencje przeciwciał wywołanych przez szczepionkę COVID-19
https://www.researchgate.net/publication/348870613_Possible_longterm_downsides_of_antibodies_caused_by_the_COVID-19_vaccine

Biodystrybucja (1)
• Czy dystrybucja szczepionek CoViD po wstrzyknięciu do mózgu może
wyjaśnić rzadkie przypadki śmiertelne zakrzepicy zatok żylnych mózgu
(CVST)? https://www.bmj.com/content/373/bmj.n958/rr-1

Biodystrybucja (2)
Autoimmunologiczne uszkodzenie nerwów po szczepionkach przeciw Covid: EMA
wydała ostrzeżenie dla pacjentów i pracowników służby zdrowia
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1786/rr-0
Badanie 514559 wykazało, że szczepionka Covid AZ została rozprowadzona do
nerwów kulszowych u prawie wszystkich zwierząt, a dystrybuowane frakcje nie
ustąpiły w trakcie badania. Ostatnią próbkę pobrano 29 dni po podaniu i pod
koniec badania nerwy kulszowe 70% zwierząt były nadal dodatnie.
Biodystrybucja szczepionki do innych nerwów nie jest znana

Biodystrybucja (3)
https://www.bmj.com/content/
373/bmj.n1244

Ocena 13 pracowników ochrony zdrowia
pod kątem obecności białka kolca we
krwi po otrzymaniu szczepionki
Moderna (szczepionka mRNA z
zasadniczo identyczną technologią jak
Pfizer/BioNTech) wykazała krążące we
krwi białko kolca u 3 z 13 osób oraz
łączący się z receptorem ACE fragment
białka spike u 11 z 13 osób [24]. Białko
kolca można było wykryć we krwi do
dwóch tygodni po szczepieniu u
większości osobników i 28 dni po
szczepieniu w jednym przypadku. Białko
krążące nawet w niskim stężeniu przez
okres do dwóch lub więcej tygodni może
z czasem gromadzić się na komórkach,
ponieważ krew stale przepływa przez
tkanki ciała. Badania biodystrybucji
potwierdzają, że białko kolca może być
potencjalnie skoncentrowane w wielu
tkankach, czego nie da się ustalić na
podstawie analizy samej krwi

Toksyczność białka kolca
• https://salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/…

• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100279/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33053430/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32689643/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33328624/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113348/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33053430/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34277256/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34203929/

• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33232769/

Powikłania po szczepieniu
• UK: Wpływ szczepionki COVID-19 na cykle miesiączkowe należy
zbadać po tym, jak 30 000 kobiet zgłosiło zmiany
https://www.businessinsider.com/covid-19-vaccine-impact-onmenstrual-cycle-30000-report-changes-2021-9?IR=T
• nieproporcjonalnie wysoka częstość zgonów z
powodu zakrzepicy zatok żylnych mózgu i krwotoku
śródczaszkowym u japońskich kobiet, które otrzymały
tozinameran, co sugeruje potencjalny związek ze szczepionką
https://joppp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40545-02100326-7

Bezpieczeństwo szczepień covid u kobiet w ciąży
• 8 września pojawiła się korekta do artykułu w NEJM dot. bezpieczeństwa:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMx210016
• Potwierdza, że niewiele wiemy o bezpieczeństwie tych preparatów dla kobiet
w ciąży lub w okresie okołokoncepcyjnym
• W korekcie przyznano, że nie można było ocenić ryzyka spontanicznych aborcji
po szczepieniu dla uczestniczek zaszczepionych w ciągu 30 dni przed
pierwszym dniem ostatniej miesiączki lub w pierwszym trymestrze ciąży
• W artykule, którego dotyczy korekta, można znaleźć taką informację: "Wśród
stanów związanych z ciążą zgłaszanych do VAERS po szczepieniu C19
najczęstsze było poronienie„
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2104983
• Korekta usuwa "utratę płodu" ze zdania stwierdzającego, że niekorzystne
wyniki ciąży były podobne jak w populacjach ciężarnych badanych przed
pandemią
• "Nasza wstępna analiza zawiera ograniczone informacje na temat innych
potencjalnych czynników ryzyka niepomyślnej ciąży i wyników u noworodka„
• "Pomimo obowiązkowych wymogów sprawozdawczych, prawdopodobnie
występuje znaczne zaniżanie liczby zdarzeń niepożądanych specyficznych dla
ciąży i noworodka"

Szczepionki- Toksyczna nekroliza naskórka
Szczepionki - płodność/menstruacja/erekcja

Wnikanie do ludzkiego genomu

Szczepionki
Szczepionki
Szczepionki
Szczepionki
Szczepionki
Szczepionki

ból głowy
- Stwardnienie rozsiane
- zgony
- nadmierna lepkość krwi
- zapalenie stawów
- parametry krwi

Szczepionki - herpes zoster
Szczepionki - zdarzenia oczne
Syndrom Tolosa-Hunt
Szczepionki - anemia
Szczepionki - limfadenopatia

Szczepionki zakrzepica/małopłytkowość

Szczepionki - Myocarditis

Szczepionki - skutki centralny układ nerwowy
Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia po szczepieniu SARS-CoV-2
Szczepionki - Guillain-Barré
Szczepionki objawy neurologiczne
Szczepionki - patogenne przeciwciała

Szczepionki - ADE

Szczepionki - choroby skóry
Szczepionki - śmiertelność ogólna

https://www.cureus.com/articles/68051-toxic-epidermal-necrolysis-post-covid-19-vaccination---first-reported-case
https://www.spectator.co.uk/article/The-Covid-vaccines-may-affect-periods.-Are-we-allowed-to-talk-about-this
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.23.21257686v1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170221001738
https://www.pnas.org/content/118/33/e2109066118.short
https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_term=&utm_content=5a2caa65-5fc1-4879-a92
d63f2189e14e&utm_campaign=General
https://www.genengnews.com/topics/translational-medicine/eminent-mit-scientists-defend-controversial-sars-cov-2-genome-integration-results/
https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-021-01324-5#Fig1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8382847/
https://probabilityandlaw.blogspot.com/2021/09/all-cause-mortality-rates-in-england.html
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10760296211039015
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21645515.2021.1920274
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ajh.26345
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.14470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8298014/
https://academic.oup.com/rheumatology/advance-article/doi/10.1093/rheumatology/keab702/6374513
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09273948.2021.1976221?journalCode=ioii20
https://www.cureus.com/articles/64140-tolosa-hunt-syndrome-presenting-after-covid-19-vaccination
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.16672
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01062-x
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109908
https://www.hindawi.com/journals/crihem/2021/4130138/
https://casereports.bmj.com/content/14/9/e244223.long
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab592/6372957
https://academic.oup.com/qjmed/advance-article/doi/10.1093/qjmed/hcab239/6373385
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10760296211040110
https://casereports.bmj.com/content/14/9/e245092.long
https://ashpublications.org/blood/article/138/4/293/476045/Vaccine-induced-immune-thrombotic-thrombocytopenia
https://www.thrombosisresearch.com/article/S0049-3848(21)00436-9/fulltext
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n958/rr-1
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1635/rr
https://jcmr-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12968-021-00795-4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X21004861?via%3Dihub
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.13.21262182v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.23.21260998v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/08/12/peds.2021-053427.full.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-021-10780-7
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00415-021-10780-7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303846721003681?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8447386/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899707121003557?via%3Dihub
A drug candidate for treating adverse reactions caused by pathogenic antibodies inducible by COVID-19 virus and vaccines
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X14013321
https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.640093/full
https://www.nature.com/articles/s41587-020-0577-1
https://www.nature.com/articles/s41579-020-00462-y
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1578219021002407?via%3Dihub
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dth.15123
https://roundingtheearth.substack.com/p/estimating-vaccine-induced-mortality
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8019233/

https://johnplatinumgoss.com/covid-19-vaccination-statistics/

Prawie 50-krotnie
mniejsza
zgłaszalność NOP
w Polsce niż w
Holandii, jesteśmy
na ostatnim
miejscu w UE

https://digital.ah
rq.gov/sites/defa
ult/files/docs/pu
blication/r18hs0
17045-lazarusfinal-report2011.pdf
"raportowanych
jest mniej niż 1%
zdarzeń
niepożądanych
związanych ze
szczepieniami”

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm

Dane z 40 szpitali w USA - Istotny statystycznie wzrost śr miesięcznej l.
przypadków myocarditis lub myopericarditis w okresie szczepień w porównaniu z
okresem przed szczepieniami
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900

Czy szczepionka zmniejsza liczbę COVID-19Like Illness (CLI)?

Czy szczepionka zmniejsza liczbę COVID-19Like Illness (CLI) (vax vs unvax)?

Skuteczność szczepionek względem hospitalizacji CLI: -13%

Skuteczność szczepionek względem objawów CLI: -3%
(zaniżone, bo nie uwzględniono dose1/<14day)

https://twitter.com/USMortality/status/144343160916885094

„Okazuje się, że nawet przy takim skorygowanym wskaźniku śmiertelności, śmiertelność jest obecnie wyższa wśród
zaszczepionych niż nieszczepionych”
„Możemy jednak stwierdzić, że własne dane ONS nie potwierdzają twierdzeń dotyczących skuteczności/bezpieczeństwa
szczepionek”

https://probabilityandlaw.blogspot.com/2021/09/all-cause-mortality-rates-in-england.html

Z badań RCT wynika, że dzięki szczepieniom zapobiegamy 95
ciężkim przypadkom C19, ale jednocześnie wzrasta o 3 396
iczba ciężkich zdarzeń niepożądanych wśród zaszczepionych
https://www.scivisionpub.com/pdfs/us-covid19-vaccinesproven-to-cause-more-harm-than-good-based-on-pivotalclinical-trial-data-analyzed-using-the-proper-scientific-1811.pdf

St 4 – zagrażające życiu, pogotow/hospital St 3
– ciężkie,
ST3 - konieczność zastosowania narkotycznych
lek przeciwból, przerwanie codziennej
aktywności, nawadnianie w warunkach
ambulatoryjnych
Tak silne objawy st 3 i 4 MUSZĄ mieć związek z
potężnym stanem zapalnym, stanowią istotne
ryzyko poważnych powikłań i zgonu, w
szczególności dla słabszych jednostek, os z ch
współist, których przecież masowo się szczepi

Zaufanie do ekspertów, nauki i zdrowia publicznego
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC1140949/
https://brownstone.org/articles/the-meaning-of-the-fda-resignations/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.13.452194v2

https://twitter.com/PiotrWitczak_/status/1443500217781919746
https://twitter.com/PiotrWitczak_/status/1440966546520743936
https://twitter.com/PiotrWitczak_/status/1440601827901198351
https://twitter.com/PiotrWitczak_/status/1440328543733383182
https://twitter.com/DrSkues/status/1439122903195324420
https://twitter.com/PiotrWitczak_/status/1438792578892247045
https://twitter.com/PiotrWitczak_/status/1434225875692703747
https://twitter.com/PiotrWitczak_/status/1432963831467323392

Dwaj najważniejsi urzędnicy FDA odpowiedzialni za badania nad szczepionkami zrezygnowali w zeszłym tygodniu, aw
tym tygodniu podpisali list w The Lancet, który zdecydowanie ostrzega przed trzecią dawką
The Lancet: "obecnie dostępne dowody nie wskazują na potrzebę powszechnego stosowania szczepień
przypominających w populacjach, które otrzymały skuteczny schemat szczepień pierwotnych"
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02046-8/fulltext

Panel doradczy naukowców FDA, ku zaskoczeniu wszystkich, głosował 16:3 przeciw powszechnemu szczepieniu 3 dawką.
Zarekomendował jedynie doszczepienie osób wysokiego ryzyka. Ten slajd został zaprezentowany na spotkaniu

https://www.sciencedirect.co
m/science/article/pii/S22147
50020304248

„Czasopisma przekształciły się w operacje prania informacji dla przemysłu
farmaceutycznego”, pisał w marcu 2004 r. Richard Horton, redaktor „ Lancet” [ 1 ]. W
tym samym roku Marcia Angell, była redaktorka New England Journal of Medicine ,
potępiła przemysł za to, że stał się „przede wszystkim machiną marketingową” i
kooptował „każdą instytucję, która może stanąć na jego drodze” [ 2 ]. Czasopisma
medyczne były wyraźnie nieobecne na jej liście instytucji dokooptowanych, ale ona i
Horton nie są jedynymi redaktorami, których coraz bardziej niepokoi siła i wpływ
branży. Jerry Kassirer, inny były redaktor New England Journal of Medicine,
argumentuje, że branża odwróciła się od moralnych kompasów wielu lekarzy [ 3 ], a
redaktorzy PLoS Medicine zadeklarowali, że nie staną się „częścią cyklu zależności…
między czasopismami a przemysłem farmaceutycznym” [ 4 ]. Coś jest wyraźnie na
rzeczy.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.13.452194v2

Co prawda, stosowanie masek ma związek z dusznością, ale to "podnosi świadomość społeczeństwa na temat chorób
układu oddechowego i uwrażliwia na znaczenie oddychania„ Skutki uboczne masek mogą być zaletą.

WHO finansuje badanie oceniające skuteczność masek opublikowane w opiniotwórczym The Lancet,
KTÓRE ZOSTAŁO SKRYTYKOWANE ZA BŁĘDY I MANIPULACJE
https://theguardian.com/science/2020/jun/14/scientists-report-flaws-in-who-study-on-two-metredistancing…
http://economicsfaq.com/retract-the-la

Adenoviral Vector DNA- and SARS-CoV-2 mRNA-Based Covid-19 Vaccines: Possible, Integration into the Human Genome - Are Adenoviral Genes Expressed in Vector-based
Vaccines? https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170221001738

- Wg. Profesora Zielińskiego, istnieje uzasadniona obawa, że może dojść do przepisania RNA na DNA. Pfizer nie przeprowadził badań, który udowadniałyby, że takie zjawisko jest niemożliwe.
https://stolikwolnosci.pl/wp-content/uploads/2021/01/Odpowiedz-na-Stanowisko.pdf
- Istnieją dowody eksperymentalne wskazujące na odwrotną transkrypcję sekwencji koronawirusa w komórkach ludzkich i możliwą integrację z genomem (Zhang i inni, 2020).
Zhang, Liguo, et al. "Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues." Proceedings of the National
Academy of Sciences 118.21 (2021). https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118
Zhang L, Richards A, Khalil A, Wogram E, Ma H, Young RA, Jaenish. 2020. SARS-CoV-2 RNA reversetranscribed and integrated into the human genome.
bioRxiv, https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516
W szczególności polecam fragment z drugiej publikacji:
„Indeed, nonretroviral RNA virus sequences have been detected in the genomes of many vertebrate species (25, 26), with several integrations exhibiting signals consistent with the integration of
DNA copies of viral mRNAs into the germline via ancient long interspersed nuclear element (LINE) retrotransposons (reviewed in ref. 27). Furthermore, nonretroviral RNA viruses such as vesicular
stomatitis virus or lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) can be reverse transcribed into DNA copies by an endogenous reverse transcriptase (RT), and DNA copies of the viral sequences have
been shown to integrate into the DNA of host cells (28⇓–30). In addition, cellular RNAs, for example the human APP transcripts, have been shown to be reverse-transcribed by endogenous RT in
neurons with the resultant APP fragments integrated into the genome and expressed (31). Human LINE1 elements (∼17% of the human genome), a type of autonomous retrotransposons, which
are able to retro-transpose themselves and other nonautonomous elements such as Alu, are a source of cellular endogenous RT (32⇓–34). Endogenous LINE1 elements have been shown to be
expressed in aged human tissues (35) and LINE1-mediated somatic retrotransposition is common in cancer patients (36, 37). Moreover, expression of endogenous LINE1 and other
retrotransposons in host cells is commonly up-regulated upon viral infection, including SARS-CoV-2 infection (38⇓–40).”
- Ponadto Centralny Dogmat Biologii Molekularnej sformułowany przez noblistę F. Cricka w 1956 r. i opublikowany w 1958 r. zakładał przepływ informacji genetycznej zarówno z DNA, do
RNA i dalej do białka, jak pomiędzy kwasami nukleinowymi, tj. również od RNA do DNA. Informacje o tym można znaleźć nawet w Wikipedii (CDMB 2020).
CDBM 2021. Central Dogma of Molekular Biology. https://en.wikipedia.org/wiki/Central_dogma_of_molecular_biology
- Możliwość taką również potwierdził inny noblista, H. M. Temin, który odkrył enzym odwrotnej transkryptazy, 1975 r.
- W komórkach ludzkich istnieją endogenne enzymy pochodzenia retrotranspozonowego, które dokonują właśnie takiej odwrotnej transkrypcji. Sekwencje te stanowią aż 60% naszego
genomu. Wśród nich są sekwencje HERV, 8% oraz LINE, 17% (Bannert i Kurh, 2004; Hanks i Kazazian 2016; Georgoiu i inni. 2019).
Bannert i Kurth. 2004. Retroelements and the human genome. New perspectives on an old relations. PNAS 101: 14572-14579, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0404838101.
Hanks i Kazazian 2016. Roles of retrotranspozon insertions in human disease. Mobile DNA 7: 9. DOI 10.1186/s13100-016-0065-9
Georgoiu i inni. 2019. Retrotransposon RNA expression and evidence for retrotransposiotion events in human oocytes. Human Molecular Genetics, 18. doi:10.1093/hmg/ddp022
- niedawno wykryto wysoce wydajną ludzką odwrotną transkryptazę, która może przepisywać sekwencje RNA w DNA
„polymerases were thought to only work in one direction DNA into DNA or RNA. This prevents RNA messages from being rewritten back into the master recipe book of genomic DNA. Now,
Thomas Jefferson University researchers provide evidence that RNA segments can be written back into DNA via a polymerase called theta, which could have wide implications affecting many
fields of biology.”
"This work opens the door to many other studies that will help us understand the significance of polymerases that can write RNA messages into DNA," says Richard Pomerantz, PhD, associate
professor of biochemistry and molecular biology at Thomas Jefferson University. "That polymerase theta can do this with high efficiency, raises many questions." For example, this finding
suggests that RNA messages can be used as templates for repairing or re-writing genomic DNA.”
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210611174037.htm
Publikacja, o której mowa:
Gurushankar Chandramouly, Jiemin Zhao, Shane McDevitt, Timur Rusanov, Trung Hoang, Nikita Borisonnik, Taylor Treddinick, Felicia Wednesday Lopezcolorado, Tatiana Kent, Labiba A. Siddique,
Joseph Mallon, Jacklyn Huhn, Zainab Shoda, Ekaterina Kashkina, Alessandra Brambati, Jeremy M. Stark, Xiaojiang S. Chen, Richard T. Pomerantz. Polθ reverse transcribes RNA and promotes RNAtemplated DNA repair. Science Advances, 2021; 7 (24): eabf1771 DOI: 10.1126/sciadv.abf1771 https://advances.sciencemag.org/content/advances/7/24/eabf1771.full.pdf
- W poniższej publikacji możne znaleźć rozdział omawiający to zagadnienie „Potential for Permanent Incorporation of Spike Protein Gene into human

