
נזקים והשלכותהחיסון של פייזר/ביונטק - ליקויים בייצור ובמחקר, סכנות,
סביבתיות

הקדמה
ד"רהביולוגיתהעידהלקורונה,חוץ-פרלמנטריתגרמניתחקירהועדתשלמהדיוניםכחלק,2021לינואר29ב-

היאהועדהבפניבעדותמולקולרית.ברפואהניסיוןשנות20ל-מעלבעלתהתא,שלבילוגיתשמידט-קרוג,ונסה
הגוף),EMA(האירופיתהתרופותסוכנותע"ישפורסםהפתוחההערכהמדו"חשעוליםהממצאיםאתסקרה

שאישר את השימוש בחיסון של ביונטק/פייזר.

היו:הדיון כולו התקיים בשפה הגרמנית. הנוכחים הנוספים בדיון

Reiner(פולמיךריינרד"רהדיןעורך Füllmich(
Viviane(פישרויויאןוהכלכלניתהדיןעורכת Fischer(
Antonia(פישראנטוניההדיןעורכת Fischer(

vואפידמיולוגרופאוודארג,וולפגנגפרופסור)Wolfgang Wodarg(
Marcel(טמפליןמרסלהדיןעורך Templin(

Renate(הולזייסןרנטההדיןעורכת Holzeisen(

את העדות כמעט בשלמותה פרט לחלקים שנראומובא כאן תרגום לעברית של עיקרי העדות. השתדלתי להביא
Gilian(קראוט'רגיליאןע"ישבוצעלאנגליתתרגוםעלהסתמכתילעבריתהתרגוםלצורךרלוונטיים.פחותבעיני

Crowther,(השנייםביןהצלבתיהגרמנית.בשפההוידאומסרטוןישירותשהופקבתמלולהשתמשתיכשבמקביל
נפלו טעויות בהבנת המונחים המקצועיים או התהליכיםכדי לוודא שהתרגום נאמן ככל הניתן למקור ווידאתי שלא
של העדות נשמר ברובו, פרט לחלק בו נידונו ההשלכותהמדעיים שתוארו, תיקנתי בעת הצורך. הסדר הכרונולוגי
כדי לא לפגוע ברצף.הסביבתיות שעלולות להיות לחיסון, בחרתי להביאו בסוף

קישורים רלוונטיים:
תרגום לאנגלית של העדות

(בשפה הגרמנית)סרטון מלא של העדות
הגרמנית)(בשפהאתר ועדת החקירה הגרמנית החוץ-פרלמנטרית לקורונה

בו היא מועסקתהעמוד האישי של ד"ר ונסה שמידט-קרוגר באתר מכון המחקר
לחיסון של פייזר/ביונטקדו"ח ההערכה הפתוח של סוכנות התרופות האירופית בנוגע

רפואיים (בריטניה) בנוגע לחיסון פייזר/ביונטקדו"ח ההערכה הציבורית של סוכנות הרגולציה לתרופות ומוצרים

ועדת החקירה הגרמנית החוץ-פרלמנטרית לקורונה
בתיבכללייצגהמוסמךדין,עורךהואפולמיךד"ר.2020ביולי10-בפולמיךריינרד"רע"יהוקמההוועדה

דין למשפט להגנת צרכנים בקליפורניההמשפט במדינה הפדרלית בארה"ב קליפורניה. הוא משמש עורך
שנה.26מזהובגרמניה

ולעדויות מומחים. תביעות ייצוגיותמאז הקמתה ועדת החקירה מאזינה למספר רב של מדענים בינלאומיים
הנחיות משפטיות ושמירת נתונים שעורכי הדיןמתגבשות בארה"ב, קנדה וגרמניה. הוועדה עובדת גם על יצירת

ברחבי העולם יוכלו להשתמש בהם לצורך הגשת תביעות משלהם.

http://enformtk.u-aizu.ac.jp/howard/gcep_dr_vanessa_schmidt_krueger/
https://www.bitchute.com/video/UHYikNIkGXia/
https://corona-ausschuss.de/
https://www.mdc-berlin.de/de/person/dr-vanessa-schmidt-kruger
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/944544/COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH__15Dec2020.pdf


עדותה של ד"ר ונסה שמידט-קרוגר

מחלות לב וכלי דם ותסביר את המנגנון והסיכונים שלד"ר פולמיך: "ד"ר ונסה שמידט-קרוגר מבצעת מחקרים על
החיסון."

שלי הוא אפיון פונקציונלי והבהרתם שלד"ר ונסה שמידט-קרוגר: "אני ביולוגית של התא ותחום ההתמחות
הם מועברים בתא, כיצד הם נלקחים על ידי תאים, כיצדחלבונים, כלומר אני מבינה כיצד מייצרים חלבונים, כיצד

כולל בתוך הרקמה, וכיצד איברים מתקשריםהם עוברים חילוף חומרים, כיצד התקשורת התוך-תאית מתרחשת,
כיצד מתפקד החיסון, ומהם הסיכונים שלביניהם. כל זה חשוב מאוד אם רוצים לערוך הערכת סיכונים:

ב-משתמשיםאנואךכחיסון,חדשההיאחדשה.ממשאינהזוטכנולוגיה).LNP(שבוהשומנייםחלקיקי-הננו
LNPמולאלזהשלוהאיזוןהשומניםרעילותבבעייתנאבקנוותמידשנה,20-מלמעלהכברבמחקראלו

יעילותם.

נקודותבמספרהתמקדותתוך),BioNTech(ביונטקחיסוןשלהדוגמהבאמצעותמעטלהסביר"ברצוני
ספציפיות."

מכילהואגבוהה,טיהורברמתאינוכרגעבשימושנמצאשכברBioNTechשחיסוןהיאהראשונה"הנקודה
הסוכנות),EMA(האירופיתהתרופותסוכנותשלהפתוחההערכהדו"חפיעלזאתמסוימים.רכיביםשלמזהמים

הזו."הנקודהאתמכסהוהואזה,דו"חכתבEMAה-זה.לחיסוןהאישוראתשהעניקה

הדברלשימוש:החיסוןכמותנקבעהוכיצדBioNTechחיסוןשלהראשוןהקלינילמחקרלהיכנסברצוני"שנית,
לא אופיין כראוי מנקודת מבט מדעית לדעתי."

במחקר,BioNTechבחיסוןאתמקדושוב,LNPה-שלולסיכוניםלהשפעותמתייחסתהשלישית"הנקודה
ובמה שנאמר בפרסומים. זה בעצם לא המחקרהפרה-קליני שהם ביצעו, כל מה שעלה ממנו ושלא נדון בציבור,

היחיד בנושא זה."

הטווח הקשורות למחלה שנגרמת בעקבות החיסון,"ולבסוף אם יוותר לנו זמן ברצוני לדבר על ההשלכות ארוכות
זה היבט שטרם נדון בציבור כלל."

לידך [על המסך] נמצאת העמיתה ד"ר הולסייזן, שהיאד"ר פולמיך: "אני לא יודע אם את מודעת לכך, אבל ממש
למה שאת אומרת היום השפעה משמעותית עלהמפתח בבניית הטענה לביטול האישור לחיסון: סביר שיהיה

ולנציבות האיחוד האירופי."התביעה שאנו מגבשים ומגישים לסוכנות התרופות האירופית

ואוכל להגיש אותם בכתב בהמשך."ד"ר שמידט-קרוגר: "אוקי, שמחה לעזור. הכנתי רשימת הערות

ההערכה הפתוח הינו באנגלית, ומחצית מגרמניה"טוב, מדוע לא דנים בכל זה? סיבה אחת יכולה להיות שדו"ח
את כל המינוחים הרפואיים בדו"ח. וכן את כלאינה יכולה לדבר אנגלית. וישנו הגורם שצריך להכיר היטב
שעוסקים בתחום כמוני באמת יכולים להבין אותם.הטכנולוגיות והפעולות התאיות המתוארות בו: רק מומחים

על כל זה."בגלל זה אני כאן, והייתי רוצה לנסות ולשפוך קצת אור



נקודה ראשונה - ליקויים בתהליכי הייצור

תהליכיכלכלומר),GMP(נאותותייצורבפרקטיקותעוסקהאחדעיקריים:סעיפיםשניישEMAה-ועדתבדו"ח
השני הוא לגבי המחקר הפרה-קליני (ניסויים בבע"ח).הייצור, הטיהור, בקרת האיכות ומנגנוני הניטור. והחלק

להגישביקשומאוד,ביקורתייםהיוהםאומרת:הייתימאודטובהעבודהעשוהםGMPה-בנושאהראשון"בחלק
היו מאוד ביקורתיים תוך ירידה לפרטים, והתרשמתילאחר מכן הרבה עדויות מדעיות וביקשו שיפורים רבים. הם

בניגוד מוחלט לזה. הם לא ערכו שום בדיקהמכך. אך גישתם לחלק השני, הנוגע לתופעות הלוואי, הייתה
הם גם לא בדקו ביקורתית מה ההשלכות שיהיוביקורתית, יש הרבה תופעות לוואי שלא נדונו בכלל בפומבי,
להיות בעלות רגישות מיוחדת לתופעות הלוואי האלה,להזריק את זה לאנשים, במיוחד לקבוצות פגיעות שעלולות

לתפקוד האיברים. אני אכנס אליהם בפירוט בסוף."ושכבר מצטברות תלונות מסוימות בעקבות החיסון הקשורות

מאוד זמן. זה לא רק השלב הקליני: עם חיסון כמו זה,"אנו יודעים שעל פי המקובל פיתוח חיסונים לוקח הרבה
ואזהכל.בסךשנים7.5כלומרההערכה,שלבובתוספתאחד,כלשנים2.5מחקר,שלשלביםשלושהמוגדרים

בשנה אחת לפחות לשם כך. זה בכלל לא התרחשאסור לשכוח שגם האופטימיזציה של הייצור חשובה, יש צורך
הייצור עדיין לא הושלם בשום אופן. ויש ליקוייםבמקרה הזה. החיסון כבר נמכר ונעשה בו שימוש, אך מיטוב

ניכרים."

שהםRNAל-מתכוונתאניכלומר,הפעיל:לחומרהקשוריםהליקוייםהואבולדוןרוצהשאניאחד"נושא
השונות: הם צריכים להיות תמיד עקביים כך שתמידמסנתזים. כנושא שני ישנם ליקויים בעקביות של אצוות הייצור

יתקבל אותו נפח ואיכות של החיסון."

לחלוטיןשונותבטכניקותהופק,RNAה-כלומרהמוצר,הקלינישבשלבהיאBioNTechל-שהייתה"הבעיה
קטנות של חיסון, הם הצליחו להשתמש בטכניקותלאופן הייצור שלו כעת. בשלב הקליני הם נזקקו רק לכמויות

נכנסו לייצור המוני, זה כבר לא אפשרי, הם נאלצויקרות מאוד שהעבירו מוצרי קצה מטוהרים מאוד. עכשיו כשהם
לעבור לתהליכים בעלות נמוכה יותר.

שעתוקבתגובתRNAה-אתלייצרמסוגללהיותכדיכמצעהמתפקדDNAשלאדירותכמויותבאמצעותְלָמָׁשל
החיידקיםזה.DNAשיכילומנתעלשהומרוחיידקיםשלתסיסהדרךחיידקים,באמצעותנעשהזהגופית.חוץ

למשל,כרגע,זיהום.במיוחדחדשים,לסיכוניםאולסכנותמובילוזהאדירות,בכמויותDNAה-אתמכפילים
נפתחים החיידקים והדנ"א מופק, אחר כך הוא מקושרהמצב הוא שהדנ"א מומר בחיידקים, הוא מכופל, לאחר מכן

בפרוצדורותשימושתוךRNAה-אתלייצרכדיחוץ-גופיתעתיקעוברהליניאריהדנ"אואחריואנזימים,באמצעות
שונות.
ולהציגלפתחכעתמתבקשיםהם.BioNTechכלומרהחיסונים,יצרןעבורשונותדרישותהציבהEMAה-ועדת

Eחיידקי-מיקרוביולוגייםממזהמיםנקישהמצעלהבטיחבכדישוניםניתוחתהליכי Coli.שישנראהלאלמשל
תהליכים להבטיח או לפקח על כך.

.RNAsמ-נקיים-שימושבהםשעושיםהממיסיםאלה-הבאפריםשכללהבטיחצריכיםגםהם RNAsesהם
והחיסוןיתכלהבחיסוןRNAשה-הריהללו,RNAseה-ממיסישלמזהמיםישאם.RNAהמפרקיםאנזימים

כבר לא ישפיע.
DNAמה-מועתקRNAשה-זהאחריכיחשובמאודזהחזקה;האנזימיםפעילותכמהעדלנתחגםעליהם

לאהזההדנ"אואם.DNAsesידיעלאנזימים:ידיעלמתעכלהוא,DNAמה-להיפטרצריךהיצורבתהליך
- אני אחזור לסיכונים משאריות דנ"א בהמשך,מתעכל מספיק טוב, אם נשארים שאריות, זה טומן בחובו סיכונים

המקרה.לאוזהנוסף.DNAשוםללאטהורRNAלהיותצריךובסוףהיטבהאנזימיםפעילותאחרלעקובישאבל
BioNTechמזהמישישהודתהDNA".



"כמו כן הוגשו דרישות הנוגעות לעובדה שלא ערכו מחקר אימות לשינוע. המשמעות היא שאין להם מושג אם
החיסון עדיין בר-קיימא לאחר ההובלה. זה מבוצע כעת.

טובים, הם בדקו אותם, אך הם התבקשו לפתח "בדיקהלגבי הסטריליות של בקבוקון החיסון. יש להם בקבוקונים
לבצע בדיקה זו כדי לבדוק אם המנה שרוצים לעשותמהירה" חדשה, כך שהרופא או מי שיזריק את החיסון יוכל

בה שימוש באמת סטרילית. זה צעד נוסף שצריך לנקוט.

אחזורהשונות.באצוותתמידמשתנהRNAה-שלמותכינמצאהשונות.האצוותעבורמתאיםתקןשוםלהם"אין
בזה כהפניה למדידת התקן. ויש להם את זהלזה שוב. צריך להיות תקן זהה תמיד לכל אצווה. יש להשתמש

חדש לתהליכי הייצור החדשים, כלומר למכירותכמובן רק לתהליכי השלב הקליני. כעת עלינו ליצור תקן
]."2021לינואר29ל-[נכוןעכשיוזהאתלעשותבתהליךנמצאיםהםנעשה,לאעדייןזההמסחריות.

עבוריותרגבוההיהזהגבוה:מאודלאשזהמצאוהם.RNAה-איכותכמובןפירושהRNAה-"שלמות
מה-78%ש-שאומראחרמידעליישאבלגבוה,הואכמהאומריםלאהםזהבדו"חהקליני.בשלבהתהליכים

RNAשלמות55%עםרקחדשותאצוותגםמצאוהםעכשיואבללא,השארטוב,היהRNA.,מחציתםכלומר
RNAה-ואזכתבנית,משמשDNAה-הזה,RNAה-שלהסינתזהבמהלךשוב:זאתאסבירשמישים.לאבעצם
לבדיקתניתוחשיטותישנןזאת.לבדוקישעת,בטרםמנותקהתהליךמיוצר,לאכולוRNAה-כייתכןמיוצר.

אחר.דברכלאו80%רקהואאחוזואיזה),100%(המלאRNAה-באורךשיוצרהמוצראחוז
מעיןאדנין,אמינוחומצתהצמדתקיימתRNAה-בקצהמכך:כתוצאהיותריציביםאינםאלהקטומיםRNAחלקי

יחסיתבתאמתכלהRNAה-נחתך,זהאםבתא.יותריציבנמצאRNAה-כךיותר,ארוךזהש"זנב"ככל"זנב".
כל כך מעט חלבון שלא יכולה להתרחש תגובה חיסונית.מהר ואז לא ניתן ליצור חלבון כלל: במקרה הגרוע נוצר

קטומיםחלקיםרקהםהנותרים45%וה-בלבד55%שלRNAשלמותלךישאםביותר.הגרועהמקרהזהאבל
וכמהקטומיםחלבוןחלקיייוצרואםלדעתרצתהEMAה-ועדתאז,RNAשלמקוצרותחתיכותשמצאתמכיוון

הוירוס ע"י תאי הגוף בעקבות החיסון]. כל זה צריךמהחלבון הנכון השלם [הכוונה ליצור של חלבון ספייק של
להיות מנותח."

והסיכון כתוצאה מכך לא נדון כלל - לפחות לא קראתיד"ר פולמיך: "את מסבירה לנו את כל מה שמשתבש בייצור,
שמיש."אינוDNAמה-המופקRNAמה-45%ש-ייתכןהאם-דיווחתעתהשזהמהעלדברשום

כיעכשיוזהאתלבדוקצריכהBioNTech-נוצרלאהחלבוןאםשמישלאשזהלהיות"יכולשמידט-קרוגר:ד"ר
אפשר לראות מה גודל החלבונים. הם מחולקים לפיאפשר להפוך את החלבונים לגלויים בטכניקה ספציפית, ואז

חלבוניםשנוצריםכיווןזאתשרואיםהרי,RNAשלמקוצרותחתיכותעקבנוצריםקטומיםחלבוניםואםגודלם,
BioNTechמ-לדעתרוצהEMAה-וועדתשונים,בגדליםחלבוןשישראוהםעשושהםבניתוחחדשים.קצרים

הם חלבונים אחרים, חלבונים מקוצרים שאולי איןהאם הגדלים השונים הללו שייכים לאותו חלבון או לא, האם
שיהיה נמצא בפועל במנת החיסון. כמה באמתלהם השפעות בכלל, ואיזה אחוז מהחלבון הנכון שאנחנו רוצים

מיוצר."

יכולים לתפקד, או שהם עשויים לייצר אפקט אחר?"עו"ד ויויאן פישר: "החלבונים הקטנים: האם הם פשוט לא
יתפקדו."ד"ר שמידט-קרוגר: "אני מניחה שבמקרה כזה הם פשוט לא

ד"ר פולמיך: "אז לפחות הם לא גורמים לשום נזק?"
זה רק מקטע קטן יותר מחלבון הספייק."ד"ר שמידט-קרוגר: "כן, אלה לא חלבונים שונים לחלוטין,

לו?"להיותיכולותהשפעותאילובמוצר,ש"שוחה"זהDNAסוגאיזה-DNAה-לגבי"שאלהפישר:ויויאןעו"ד



יהיהשניתןכך"תבנית",יקבלשהאנזיםכדיבכךצורךויש,RNAל-משליםDNAה-"רצףשמידט-קרוגר:ד"ר
ה-לחלבון;מקודדהגןהספייק.חלבוןשלהגןבעצםשהוא,DNAמה-מועתקRNAה-.RNAה-את"לקרוא"

RNAהביניים."מוצרהוא

שלהתאבגרעיןלהשתלביכולשהואסבירלאיחסיתזהRNAעם.DNAמזהמימכילהמוצרכאשרהיא"הבעיה
DNAה-שילובליניארי.DNAשלמזהמיםלךשישמכיווןזהבמקרהובמיוחד,DNAב-שונההמצבהמארח.

צריכים להתאחד כדי שזה יתרחש. קודם כל התאבגנום הגרעיני הוא יחסית נדיר באמת - גורמים רבים ושונים
כי הגנום של התא נמצא בגרעין התא וגרעין התא הזהצריך להתחלק; אם הוא מתחלק כראוי לא ניתן לשלב אותו

אני אחזור לזה, כי החלקיקים השומניים שלצריך להתמוסס תחילה. אבל זה עושה זאת רק כאשר התא מתחלק.
לחשוב כך [שהם מצויים רק ברקמת השריר] ."החיסון נכנסים לכל התאים, ולא רק לתאי השריר, זו טעות

ד"ר פומליך: זה חשוב, זה מה שבאמת נחשב."

מתחלק.בתאהמארחשלהתאבגרעיןלהשתלביכולכמזהם,שנמצאזהלינארי,DNAש-יתכןשתאורטית"כך
DNAלשילוב,אופטימליהואליניאריDNAאינו.מעגליDNAקורה,זהאותו.לשלבקלולאמעגליהואמחיידקים

שיש לנו כאן, זה יקרה לעיתים קרובות יותר. זהאבל לא לעתים קרובות כל כך. אבל ברגע שיהיה לך מצב כמו
הסיכון.

זה גנים יכולים להיות מופעלים או מכובים,לא ממש רציתי להיכנס למה שיכול לקרות אם זה המקרה: בעקבות
צריך להפחית את הזיהום הזה."סרטן יכול להתפתח - יש עוד הרבה אפשרויות. אז בהחלט

לנו במיוחד כעורכי דין, במיוחד עבור ד"ר הולזייסן.ד"ר פולמיך: "את יכולה להסביר לנו את זה שוב כי זה חשוב
מה יכול לקרות במקרה כזה?"

מתרחשת זה הגנום הגרעיני - אנחנו לא יכולים לשלוטד"ר שמידט-קרוגר: "אוקיי. האינטגרציה הזו: איפה שהיא
חשובוזהכך.כלפגיעיםשאינםואחריםלזה,הפגיעיםDNAב-מקטעיםישנםמקום.בכללקרותיכולזהבזה,
מקודדשהואהחלבוןלקוי,יהיההגןתפקודואזגן:עללנחותעשויהואנוחת.הלינאריDNAהשלהזיהוםהיכן

ואם זה ימשיך להשתכפל, זה יכול לגרום נזק מסיביאליו כבר לא ייווצר, ואם זה חלבון חשוב, התא עלול למות,
אז יכולים להיווצר שיבוטים שעברו שינוי, הםבאמת. אם למשל הוא נוחת בתא חשוב שמתחלק בתדירות גבוהה,
האלה כבר לא מיוצרים ואז, במקרה הגרועעוברים שינוי גנטי, ובמקרה זה בתאים המשובטים הללו החלבונים

רגולטורית על ביטוי גנים, ייתכן שהגנים יופעלו אוביותר, יש אובדן תפקוד. אם הוא מזנק לגנים שיש להם השפעה
של התא ישתנה. אם זה מועבר בשכפול, אזידוכאו, כלומר התפוקה תהיה שונה. וזה אומר שחילוף החומרים

דברים רבים עשויים להשתנות בגוף."

כל החולים. בין אם זה בכלל קורה זה הסתברותי לכלפרופ' וודארג: "אבל אלה תהליכים שכנראה לא זהים אצל
ומה קורה עוד בתאים שלהם. אז אי אפשר להגידהיותר, ואם זה קורה, התוצאות כנראה תלויות גם בכל אדם

- אם מיליון או יותר ואלפים רבים של אנשיםתכניס את החומר הזה וזה מה שיקרה, אלה מקרים אפשריים
שנים."20או10לאחרלאאומשהויקרההאםהסתברותשלמסוימתבמידהלומראוליאפשראזמתחסנים,

ד"ר שמידט-קרוגר: "כן."
כאלהתופעותלזהותיהיהשאפשרכדימהזמןצריךאבלשנים.4או3אחריאולידבריםכמה"עםוודארג:פרופ'

מבחינה קלינית."
קבוצה שלכולם יש את אותה מוטציה, זה משתנה ביןד"ר שמידט-קרוגר: "זה מדויק לחלוטין. אף פעם לא מוצאים

אנשים."
פרופ' וולדארג: "בדיוק."



ד"ר פולמיך: "תיאור זה אינו הדרך הרגילה שבה פועל חיסון, ממה שידענו עד כה, האפשרויות שאת מתארת
ניסוי גנטי -?"נראות מזכירות יותר התערבות גנטית או אולי צריך לומר

אניגנטית.התערבותעדייןהוא-בוהיהלאDNAהזיהוםאםגםעצמו,החיסוןנכון.זה"כןשמידט-קרוגר:ד"ר
אבל אני לא יודעת כמה הזיהום גבוה, הם רקאדבר יותר על זה, אז תוכל להבין את זה באמת בצורה ברורה.

הצהירו על העובדה שהוא מזוהם."

היאהמתעוררתהשאלהתאים,חלוקתשלבמקרהבמיוחדהזה,DNAה-נושארקעעל"אךפישר:ויויאןעו"ד
שבמקרים אלה התאים מתחלקים הרבה יותר מאשרשכנראה מסוכן במיוחד לחסן נשים בהריון או ילדים, מכיוון

במבוגר או אדם זקן מאוד."
ד"ר שמידט-קרוגר: "זה בהחלט המקרה."

שמערכת החיסון מגיבה אחרת מאשר אצל אלו שאינםפרופ' וודארג: "במקרה של נשים בהריון יש גם את הבעיה
נסבל ולא נדחה. כתוצאה מכך היא מגיבה באופןבהריון. כי בהריון המערכת החיסונית פועלת באופן שהעובר

לסיבוכים בהריון, וגם אצל אנשים מבוגרים, בהםשונה. זה עשוי להשפיע גם על חיסון זה, זה יכול להוביל
סובלנית מהרגיל, וכתוצאה מכך נוצרים סיבוכיםתהליכים מסוימים כבר אינם מתרחשים - מערכת החיסון יותר

אימונולוגיים. זה יכול לקרות אצל קשישים ובהריון."

שהתאים שלנו נתונים לדינמיות מתמשכת: מיליוניד"ר שמידט-קרוגר: "אבל כפי שאמרתי, כולנו בסיכון מכיוון
את כל תאי הגזע, את כל תאי החיסון, זה שטף קבוע:תאים בנו מתכלים ומתחדשים מדי יום: צריך לקחת בחשבון

להישארכדיאבללגמרי.אחרקליברהואAstraZenecaשחיסוןהסיבה...זואזמפריעים,הללוהמזהמיםאם
מקובל,זהזניח,שזהאומרתEMAה-ועדתחד-גדילי.RNAלמשלישנוספים,מזהמיםישנם:BioNTechעם

אפשרשאיאחרמשהוזה...כפול-גדיליDNAהואהמיקרוגרם30-מחלקשם:שישבכמויותנמדד...זהאבל
ה-,mRNAה-שלמותלקבלתהקריטריוניםאתלקבועצריךכיהחיסוניםליצרןאומרEMAה-אזבו.להשתמש

DNAה-וחתיכותהכפול-גדיליRNAהםנוספיםנתוניםשיהיווברגעמחדש,להיבדקצריךהכלוכו'.המקוצרות
יבדקו את זה שוב."

גלוייםחלקיקיםניצפולעיתים).LNP(שומניםהננו-לחלקיקיהמשמשיםלשומניםהנוגעיםמזהמיםגםיש"ואז
שזה כתוצאה מאחסון. יש להם מערכות ניטורבבקבוקונים המוכנים. הם לא יודעים למה זה. הם לא חושבים

ומפקחות על זה, אבל צריך לשפר את זה, זה לאאוטומטיות מסוימות בעת היצור וגם בהמשך התהליך שבודקות
שם.נמצאיםהללוהחלקיקיםאםלבדוקאמורהחיסוןמתןלפניבבקבוקוןשימוששעושההרופא.EMAל-מספיק

מתוקשר לרופאים."אם כן, הוא לא שמיש ואמור להיזרק. אני לא יודעת אם זה

ימלאווכשהםדרישות,כמההגדירEMAש-עתהזהאמרתלרגע:אחורהצעדללכתכדירק"אבלפולמיך:ד"ר
אותן עליהם לחזור שוב. אז איך כבר מתקיים מתן של חיסונים?"

ד"ר שמידט-קרוגר: "זו שאלה שהייתי שואלת אותך!"
ד"ר הולזייסן: "זה פלילי, לא יאומן. מבעית."

ד"ר שמידט-קרוגר: "הרבה לחץ פוליטי."
ד"ר פולמיך: "הולי שיט."

מותר כעת לשלב חיסונים מחברות שונות לחיסוןפרופ' וודארג: "נקודה נוספת היא שבארה"ב ובמקומות אחרים
להסיק מסקנות ברורות, וזאת בזמן שהמחקריםהראשון והשני...ערבוב החיסונים השונים כך שאי אפשר אפילו

של חיסונים מעורבבים כך שבקושי אפשר יהיהעדיין נמשכים - ובכן, הם אמורים להיות מחקרים - שמינונים
- זה נראה מכוון, זה כמו שבארה"ב ניתן לערבב חיסוניםלקבוע איזה חיסון משפיע באיזה אופן ואילו תופעת לוואי



מאפשרלאזהבאחר.להשתמשניתןזמין,אינומהםואחדבמידה-AstraZenecaו-BioNTechמודרנה,של
- מה שאומר שאנחנו בערפל מוחלט."לקבל סקירה ומשמעות הדבר שלא ניתן להעריך גם במחקר התצפית

יש להם מועד אחרון לסוף יולי השנה לחקירות אלה, ואזד"ר שמידט-קרוגר: "כן, כך בדיוק אני רואה את הדברים.
יש לו אישור זמני רק ממה שאני מבינה. הבעיה היאתתקבל ההחלטה האם החיסון יקבל אישור סופי או לא; כרגע
האלה שעליהם לבצע, הכל פועל במקביל לחיסוניםשכל טכניקות הניתוח האלה, הפרוטוקולים, כל ההתחייבויות

שמנוהלים בפועל - זה מה שכל כך הרסני."

שאני מבין. הולי שיט!"ד"ר פולמיך: "אם נחכה ליולי לא יישארו ישראלים עד כמה

של הנשיא, נתנה הוראות ברורות לחסן את מרביתד"ר הולזייסן: "במקביל נציבות האיחוד האירופי, בנוכחותו
ואנשי המקצוע שלנו בתחום הבריאות וכו'. יש לחץהמבוגרים עד יולי, במיוחד אלה שכבר סובלים ממחלות רקע
פלילית בשבוע הבא: מידע זה היה הראיה הסופיתעצום לקראת חיסון חובה. זה פלילי! אנו בהחלט נגיש תלונה

הדין האירופי לצדק - ננסה בשבוע הבא. אבקש ממךשהיינו זקוקים לה. טענת הביטול, אם לא נגיש אותה לבית
אנחנו באמת חייבים לזרז את ההליכים, זהלהגיש לי את ההערות הכתובות שלך במהירות בבקשה, זה חיוני,

לחסום את זה ברמת האיחוד האירופי. זה נורא.עולה בחיים בכל יום ברחבי העולם. אנחנו יכולים לנסות

בזה, אבל זה מוכן רנטה [ד"ר הולזייסן], זה בדרךד"ר פומליך: "אנחנו נעשה את אותו הדבר בארה"ב, כבר דנו
אליך."

מה שאמרת כאן, זה יהיה ממש מעולה."ד"ר הולזייסן: "המידע הזה, אם תוכלי לשלוח לי בכתב את
."EMAה-שלהפתוחההערכהבדו"חנמצאהואציבורי,המידעהכל.לךאשלח"אנישמידט-קרוגר:ד"ר

שתהיה גם פרשנות קוהרנטית."ד"ר הולזייסן: "זה ברור, ראינו את זה גם, אבל תמיד חשוב

ביחס לשומנים. ישנם שני שומנים חדשים, הם התמקדוד"ר שמידט-קרוגר: "בסדר. אז אמשיך. ישנם גם זיהומים
רכיב,PEGפפטיד,ALC-0159הואוהשניחיובי),(מטעןהקטיוניהליפידכלומר,ALC-0315הואהאחדבהם.

מהליפידכנראהבא,זהמאיפהיודעיםלאהםאצוות.בכמההסופיבמוצרמזהמיםשישגילווהם.PEGה-
שלפעולתהאופןעלדוחלכתובמהםביקשEMAה-ולכןמגיעים,המזהמיםמהיכןלבררעליהםכעתהקטיוני.

המשמעות של זה היא שהיצרן צריך לבצע בקרת איכותהסינתזה הכימית, מהיכן הם משיגים אותה, כלומר היצרן.
קריטיים בסינתזה. והם צריכים לעשות את כל זה עדעבור חומרי הגלם והממיסים. עליהם לרשום אילו שלבים הם

להיותעשויותהשלכותלאילונכנסהלאEMAה-וועדתהזיהומים,מקורמהיודעיםלאהםאז.2021יוליסוף
לזיהום.

וכו'טוהראיכות,לבקרתשלהםבאסטרטגיהזהאתלתעדצריכיםגםהםאך,PEGה-עבורלזיהוםעדויותאין
בכתב."

נקודותאלה).GMP(נאותותייצורלשיטותבנוגעהכלבסךנקודות20עלתלונותהוציאהEMAה-"ועדת
המלצות23הוציאווהםאומרת,הייתישנהחציתוךזהאתלנהלמבוטללאאתגריהיהזהמאוד,נרחבות

אצטט מזה: "הערכת הסיכון הבטיחותי נחשבתלהמשך פיתוח איכות המוצר. ואז יש עוד שישה עמודים בסוף,
ביותר משאריות מתהליך הייצור, אך אלה נמצאומקובלת; קיימים חישובים תיאורטיים של הריכוזים הגרועים

תלויה בחישובים תיאורטיים, ולא במבחניםמתחת לגבולות הבטיחות שנקבעו". משמעות הדבר היא שבריאותנו
מעשיים בפועל. רק רציתי לומר את זה."

- לא מהתקשורת המיינסטרים כמובן, אתה לא שומעד"ר פומליך: מה השומנים האלה עושים? שמענו מכל מקום
מתואנשים53למשל,בגיברלטרכילבססשניתןמהאינטרנטדיווחיםשומעיםאנואבל-משםביקורתשלמילה

של זקנים. אנשים שזה עתה חוסנו גוססים מידלאחר החיסון. בגרמניה אנו שומעים כי הדבר קורה במוסדות



לאחר מכן או חולים מאוד, בעוד שאלה שלא חוסנו נמצאים באותו מצב כמו בעבר. ושמענו מדענים מהשורה
מסוימים מובילים מיד לרוויית חמצן ירודה מאודהראשונה שזה יכול להיות קשור לשומנים או ליפוזומים שבאנשים

- רעד וסוגים שונם של תפקוד לקוי. האם זהבריאות, או איכשהו הם עוגנים במוח וגורמים לבעיות נוירולוגיות
קשור לשומנים?

שארצה לסקור בסוף. האם נוכל לחזור לזה בהמשך?ד"ר שמידט-קרוגר: "אני יכולה לאשר זאת. זה הנושא הגדול
אסביר את זה בפירוט, זה באמת המקרה."



נקודה שניה - ליקויים בקביעת מינון החיסון

.1מס'הקליניבשלבלנתחאמוריםשהםהחיסון,מינוןקביעתשהיאשלי,השנייהלנקודהאגיע"עכשיו
ספונטניות,לוואיתופעותכלומרלוואי,תופעותלאתררקלאהמשימהמוטלתBioNTechעל1מס'הקליניבשלב

אלא גם לקבוע את מינון החיסון.
מחולקיםמיקרוגרם30ו-מיקרוגרם,20מיקרוגרם,10-בחיסוניםRNAשלשוניםמינוניםשלושהבדקוהם

החולים היו אמורים לרשום הערות ביומן דיגיטלילשתי מנות או בזריקה אחת. ואז הם ערכו את הבדיקה שלהם.
גבוהRNAה-ריכוזכלומר-יותרגבוהההחיסוןשמנתשככלהיהמצאושהםמהבעיקרוןימים.שבעהבמשך

לומר שתמיד היו יותר ויותר תופעות לוואי עם המנהיותר - תופעות הלוואי היו שכיחות יותר. באופן כללי אפשר
היו פחות תופעות לוואי מכיוון שהמערכתהשנייה מאשר עם הראשונה. למשתתפי הניסוי המבוגרים יותר

החיסונית שלהם כבר מזדקנת ואינה כה תגובתית.
עייפות, כאבי ראש, כאבי מפרקים, מיאלגיה, צמרמורות,באופן טבעי הם ניתחו את תופעות הלוואי שדווחו - חום,

יודעים אם הם עשו יותר.הקאות, שלשולים. שום דבר נוסף לא מכוסה בפרסום - איננו
(ספייק): הם עשו בדיקת קשירה ובדקו את הנוגדניםהם בדקו גם כמה נוגדנים הופקו ואז נקשרים לחלבון הדוקרן

ירוק],פלואורסצנטיחלבון[הערה:GFBהמכילמלאכותיSARS-CoV-2נגיףיצרוהםבנגיף.נתקליםהםכאשר
כמה תאים ירוקים יש בסוף. ואז מבודדים אתכלומר, תאים שנדבקים בנגיף נדלקים בירוק ואז אפשר לספור

הנגיפים, הם מנטרלים חלקית את הנגיפים ואז ישהנוגדנים ממשתתפי הניסוי המחוסנים ומערבבים אותם עם
פחות תאים ירוקים, אפשר לראות את זה.

שאין מתאם חיובי בין מנות החיסון השונות, כלומר אנואז לסיכום, לחיסון יש השפעה חיובית, אך הביקורת היא
כמינוןמיקרוגרם30-בלהשתמשרוציםהםזאתלמרותמיקרוגרם.30ו-10,20ב-השפעהאותהאתרואים

אךזהים,היתרונותמיקרוגרם.10ל-מאשרלוואיתופעותיותרהרבהישמיקרוגרם30של-למרותהחיסון.
30-בבעה"חאתלחסןרוצהוהייתיבבע"חלניסויבקשהכותבתהייתיאםמדעית.מוצדקלאזהשונה.הסיכון

עםהדלתאתעוברתהייתילאלעולםאז,10לאלמהמיקרוגרם,30מדועלהצדיקצריכההייתימיקרוגרם,
שאנילכךנוספתתועלתאיןפשוטמיקרוגרם.10עםאפקטאותואתקיבלתיאםלבע"חשליהניסויבקשת

אלה."במבחניםRNAה-נפחאתמגדילה

אלהמינוניםשמאאונכללים,LNPה-האםהתוספים,אתכולליםאלהמיקרוגרםערכי"האםוודארג:פרופ'
?"mRNAל-מתייחסים

גבוהבמינוןmRNAש-וככל,LNPב-עטופיםכמובןהםאך.mRNAל-רקמתייחס"המינוןשמידט-קרוגר:ד"ר
.LNPליותרגםזקוקאתהכךיותר,

עו"ד ויויאן פישר: "האם זו שאלה של עלויות?"

ניתן להסביר את תלות המינון בכך ולא על ידי השפעתפרופ' וודארג: "אם תופעות הלוואי מגיעות מחלקיקי-הננו,
."mRNAה-

ד"ר שמידט-קרוגר: תופעות הלוואי?
פרופ' וודארג: "כן."

בסוף."אלהעלארחיבאניאבל.LNPsמ-בעיקרנובעיםשאלהמכיווןכמובן."כןשמידט-קרוגר:ד"ר

חשובזקוק;אתהחיסוןכמותלאיזולגלותכדיכללבדרךנועד1מס'בשלבהקלינישהמחקרהיא"העובדה
אתה צריך כדי לקבל את ההשפעה שאתה רוצה לקבל,להוכיח מה צריך להיות מינון החיסון. איזה מינון חיסון

על כל מנות החיסון השונות: במדע זאת בדיקהבסופו של דבר. לשם כך אתה צריך לערוך בדיקה סטטיסטית
האם ההשפעה עולה עם מינון חיסון עולה, או לא, ביןמסוימת שעושים, זה אומר לך האם יש מתאם חיובי, כלומר

אם הוא יורד ובין אם הוא נשאר זהה.



הם לא עשו את הבדיקה הזו, תוך שהם נותנים את התירוץ שיש מעט מדי נקודות נתונים לקבוצה, כלומר שיש
משתתפייותרמגישיםלאהםמדועמלכתחילהידעוהםהאםתוההאניקבוצה.בכלניסוימשתתפי12רקלהם

12כלומרלקבוצה,נתוניםנקודות12לקבלישמחמדעןשכלמכיווןלחלוטיןטיפשיתירוץזהוושנית,ניסוי.
אנשים,6או5עםזהאתלעשותיכולאתה-סטטיסטיתמסקנהלהסיקלגמריאפשרלקבוצה.בניסוימשתתפים

מתאםישאםלמדיטובהמסקנהלהסיקיכולאתהקבוצהלכל12עםאבלחזקות,כךכלתוצאותיביאלאזה
סטטיסטי או לא.

את הערכים החציוניים ואת פיזור הנתונים, אני כבראם אני מסתכלת על התמונה, ויש לי עין מאומנת, ומשווה
זה משתנה, לכולם יש פחות או יותר אותה השפעה.יכולה לומר שאין מתאם. לא משנה מה הבדיקה שאני אעשה,

נגיד שאם היו עושים את הבדיקה הזו, אז הם היוְּכלֹוַמר, התירוץ שהם לא רוצים לעשות את הבדיקה הזו...או
10שלחיסוןבמינוןלהשתמשצריכיםהיוושהםמדי,יותריהיומיקרוגרם30ש-לכךהראיותאתמביאיםבעצם

מיקרוגרם."

זמןבאותואםיעיל,שיהיההמינוןלבדיקת1שלבמניסויחלקזהאםבמיוחד.חמורהשגיאהזו"אבלפולמיך:ד"ר
היעילות נשארת זהה ללא קשר אם משתמשיםשאת אומרת לנו ד"ר שמידט-קרוגר שזה לא מגביר את היעילות:

קשה."רפואיתברשלנותפהמדוברכלומרמתגברות,הלוואיתופעותאךמיקרוגרם30אומיקרוגרם10ב-

הם בכוונה לא השתמשו במבחן הזה מכיוון שאז הם היוד"ר שמידט-קרוגר: "הבנת לגמרי. ככה זה בדיוק. לדעתי
לאשהםהמטופשהתירוץאתנותניםהםואזמיקרוגרם].30[עבורלזההצדקהשאיןלכךהראיותאתמספקים

יכולים לעשות את הבדיקה כי אין להם מספיק דגימות מחקר".

אנו רואים שיש לכך השפעות שליליות עד מוות,ד"ר פולמיך: "לנקודה שאת מסבירה כאן יהיו השלכות נוספות.
לקחת אחריות, הם משתתפים בכך - זו רשלנותהנקודה הזו תשחק תפקיד גדול ביותר מכיוון שהרופאים צריכים

כבר לא צריך לספק ראיות שהגורם למה שקרה הוארפואית חמורה. זה כרוך גם בהיפוך נטל ההוכחה. מי שנפגע
היא לא אשמים. זה הולך להיות טיעון חזק באמת."החיסון: על הרופא להוכיח שזה לא היה החיסון ושהוא /

אפשר היה לחשוב - אחרי הכל, זה מיזם מסחרי - לאעו"ד ויויאן פישר: "שאלה נוספת לגבי העלויות. בדרך כלל
עלות".שישספקאיןRNAל-צריכה:באמתשאנימהכמותשלושהפישהםמרכיביםלתוכומכניסההייתי

ד"ר שמידט-קרוגר: זה עולה לנו יותר!

מוזרק לאנשים, כך זה יקר יותר, זה הגיוני. זוד"ר פולמיך:" זו הייתה השאלה הפשוטה. ככל שיותר מהחומר
למשלם המסים."תהיה תוצאה מדהימה ושיהיה קשה להסביר אותה - במיוחד

אתה לוקח את הבקבוקון, לוקח את יחידת המידהעו"ד אנטוניה פישר: "ועוד משהו. את החיסון מערבבים ביד:
שאתה צריך לאדם אחד, ומוסיף לו תמיסת מלח, ואז הוא מוזרק?"

מוסרים. הוא מכיל כמות קטנה של אבקה לבנה. לאחרד"ר שמידט-קרוגר: "כן, זה מגיע מיובש, כלומר כל המים
המתאימה מזה. האנשים שקיבלו חמש פעמיםמכן זה מומס בתמיסת המלח ואז אתה צריך להוציא את הכמות

את המינון כנראה קיבלו את כל זה."
אליה: קודם כל, למה הם עושים את זה? זה נראה ליעו"ד אנטוניה פישר: "בדיוק, זו הנקודה שרציתי להגיע

בגלל נפחי השינוע, או מה זה?"פגיעות ברורה של המערכת. זה באמת מקור הטעות. האם זה
אפשר לאחסן את זה בצורה טובה יותר."ד"ר שמידט-קרוגר: "כן, השינוע טוב בהרבה כשזה מיובש.
מסוכן. ממה ששמעתי, זה השתבש. מישהו ממש שכחעו"ד אנטוניה פישר: "זה מסביר את זה. אני חושבת שזה

הסיכונים שיהיו לכך לדעתך?"לחלק את הכמות הנכונה, והמתחסן קיבל מינון פי חמש. מה



ד"ר שמידט-קרוגר: "הנזק גבוה בהרבה. אבל אני אגיע לזה. אנחנו עדיין מדברים על הנפח, מה שסיקרתי עד
מחקר הם טוענים שחשוב לתת שתי מנות. זה בהחלטעכשיו הוא לא נקודת הביקורת היחידה בנושא הזה. באותו

זאת מדעית. מה שהם עשו במחקר זה שהם נתנו שתייכול להיות נכון, אבל הם לא הוכיחו את זה; הם לא בדקו
צורךשישהטענהאתלקבועכדיכללבדרךמיקרוגרם.30-ומיקרוגרם20מיקרוגרם,10הכמויות:מכלמנות

מנה אחת בלבד. בדרך כלל זה ככה: אתה מקבללהשתמש בשתי מנות, עליך לקיים קבוצת ביקורת בה אתה נותן
אזמתחיל, רמת הנוגדן עולה ואז הוא יוצר עקומת רוויה.זריקה, ואז הגוף יוצר נוגדנים, לוקח קצת זמן עד שהוא

עולה עם הזמן. אך בכדי לברר האם למנה השנייה ישבשלב מסוים זה לא עולה יותר גבוה: אז הגעת לרוויה. וזה
עםהדבראותואתלעשותואזיום.35לאחרגבוהההרמהכמהעדולגלותהזריקהאתלתתעליךהשפעה
הרייותר,גבוהההרמהאםהנוגדן.רמתגבוההכמהתראהיום,35זמן,פרקאותואחריהשנייה;הקבוצה

לא השפיע. אני מניחה שזה אכן השפיע כי בחיסוןשהמינון השני השפיע. אם היא לא גבוהה יותר, המינון השני
המדעיים נוצרו בצורה קצת מבולגנת - לפעמיםאחר שדומה לחיסון הזה זה אכן השפיע, אבל במקרה זה הנתונים

ניתן יהיה להוכיח אם הייתה השפעה או לא...אבלחסר ציון הזמן בנתונים, הם פשוט השאירו אותם כך שלא
בטוחה שזה לא תופס בבית המשפט: אמונה אינהמניסיון אני חושבת שמנה שנייה עשויה להשפיע...אבל אני
קליני זה. עם החיסון הזה. הם לא עשו זאת."ראיה או ידע - כלומר, הם היו צריכים להוכיח זאת במחקר

ד"ר פולמיך: "אין על זה מחקר?"
אתלבדוקצריכיםהיוהםשםאדם,בבני1מספרהקליניהמחקראתישמצאתי.לא"לא,שמידט-קרוגר:ד"ר
זה."
."1שלבהמחקרבמסגרתזהאתלבדוקצריכיםהיו"הםפולמיך:ד"ר

יודעת אם זה נבדק. אבל המחקר הקטן הזה על בניד"ר שמידט-קרוגר: "במחקר על עכברים / חולדות, אני לא
שלי."אדם: זה היה הרגע שבו היו צריכים לבדוק את זה. זו הדעה

העלו את הטענה. אי שם לאורך הדרך הם טענוד"ר פולמיך: "זה נכון. מבחינה משפטית זה המקרה. הם פשוט
זה רעיון לא רע, יתכן שזה אפילו יותר טוב, בהחלטשטוב יותר פעמיים מפעם אחת - אולי אפילו שלוש פעמים
מתיישב עם מה שאמר לנו פרופ' הוקרץ, מה שקורהבהחלט...זה פשוט מחריד. ממה שאנחנו יודעים עכשיו זה

חדשות - גם במקרה של חיסונים: לא נעשה שלבפה זה בניגוד למקובל, בניגוד למקובל, בפיתוח תרופות
כילנואומרתאתועכשיולחלוטין,טלסקופיתבצורההתקיימו3ו-1,2שלביםבבע"ח**,ניסוייםלאפרה-קליני,

יוליחודשעדרקלהיענותצריכותשהןמכיווןמסוימיםבמקריםמומשולאשעדייןשונותדרישותהציבEMAה-
עינינו,לנגדממשעכשיו,בעצםמתרחשהמחקרפה?קורהמהאנשים.ומחסניםממשיכיםכברהםאך-2021

כאן ממש עכשיו! נצטרך לומר זאת לעמיתינוחי על הבמה - על מטופלים שאין להם מושג במה אנו דנים
הישראלים, הם בכלל לא יהיו מאושרים מזה…"

"כן נעשה מחקר פרה-קליני, אך באותה עת שפרופסור** [לגבי זה מתייחסת בהמשך ד"ר שמידט-קרוגר ואומרת:
כלשהובשלבEMAה-שלהדו"חעםרקיצאזהכך.עלכלוםידעלאהואקיים,היהלאזהבכךדןהוקרץ

באמצע דצמבר. דיברתי איתו בסוף נובמבר."[

אחר המתחסנים, כפי שהיה נעשה על משתתפים בניסויד"ר הולזייסן: "ורק להזכיר, זה קורה מבלי שנעשה מעקב
אז הייתי צריכה להיות במעקב רפואי, כלומר תחתקליני, והם למעשה כאלה. אם הייתי משתתפת בניסוי של חיסון

למוות מקורונה. זו המציאות. או בתדירותהערכה כלשהי. אנשים פשוט מתחסנים, ואם הם מתים זה נחשב
למנוע שזה יראה כתוצאה מהחיסון."גבוהה יותר נאמר שהם מתו ממחלות הרקע שלהם. הכל כדי

הנחוצה היא זו שניתנת, כשבמקביל גם הסיכוןד"ר פולמיך: "זה עתה שמענו כי העובדה שפי שלושה מהכמות
יש לנו היפוך נטל ההוכחה, ואתה כבר לא יכול לטעוןגדל פי שלוש: בהחלט יש לנו פה רשלנות רפואית, בהחלט

לשמוע: האם הסיבתיות ...ואתה צריך להוכיח אתשזה היה קורונה, במקום זאת אנו יכולים לומר שאנחנו רוצים



זה, כיוון שעשית שגיאות ענק. האם הסיבתיות שונה מהרשלנות הרפואית הקשה שעלינו להאשים אותך? זה מה
שאין שום הבהרה ראויה מראש [כפי שהיה אםשאמרתי מההתחלה: יש פה בהחלט נזק גופני. לכל הפחות מכיוון

לזה - אלוהים …"היית לוקח חלק במחקר]. אבל מה שאני שומע עכשיו בנוסף



נקודה שלישית: תופעות לוואי, נזקים וסיכונים

זה ממש מסובב ראש. אני חושבת שזה יפיל אתכםד"ר שמידט-קרוגר: "עכשיו אנחנו מגיעים לתופעות הלוואי.
לריצפה."

בכך זה עוד לא היה קיים, הוא לא ידע כלום על כך. זה"נעשה מחקר פרה-קליני, אך באותה עת שפרופ' הוקרץ דן
בסוף נובמבר."התווסף לדו"ח בשלב כלשהו באמצע דצמבר. אני דיברתי איתו
הטכנולוגיה של הננו-חלקיקים. אני לא רוצה"אז יש מחקר פרה-קליני. בואו נסתכל על היסודות מלכתחילה.
היא שעדיין מוקדם מדי להשתמש בה בבני אדם.להשמיץ את זה לגמרי. זו באמת טכנולוגיה מעולה. אך הבעיה

ואז זו באמת תהיה טכנולוגיה מבריקה. ישנםהרעילות עדיין גבוהה מדי, ראשית יש לדאוג להיפטר ממנה,
על כך במשך שנים. [הערה: בהמשך היא אומרתמדענים רבים העובדים על היפטרות מרעילות זו, מחקר נערך

שנה]."20במשךשכבר

שונה מאוד, אחזור לזה. באדם בריא כמו למשל"היא משמשת למעשה לחולי סרטן, אך שם יחס הסיכון/תועלת
את הטכנולוגיה כרגע בזמן שרעילות זו עדיין קיימת.עם מי שמקבל חיסון, אני מוצאת שזה לא פרופורציונלי ליישם

בתאים, זאת מכיוון שככל שהחלקיק קטן יותר, כך הםחלקיקי הננו, אלה הם חלקיקים קטנים מאוד ופוגעים תמיד
DNAה-עםאואחרים,שומניםעםהחלבונים,עםכלומרתאים,רכיביעםיותררבהאינטראקציהלקייםיכולים

הואלאנשים,RNAה-אתלהזריקפשוטאפשרשאימכיווןמחלקיקי-ננושבנויהליפידיםמעטפתצריךאבלוכו'.
].RNAהמורכבמהןגרעיןחומצותשמפרקים[אנזימיםסביבששוחיםנוקלאזותידיעלדקות10תוךמתפרק
."LNPבאמצעותנאהבצורהמוצגלאהואאםDNAאוRNAיקלטולאהתאים

inשוניםמחקרים"ישנם vivoלבררצריכהאניבדיוק,זוכרתלאאני-בחולדותאועכברים,עלהחי]בגוף[כלומר
שבירהנגרמתהריאות,אלשאיפהבאמצעותארוךפירוקזמןבעליLNPלבע"חנותניםשאםנמצאבהם-זהאת
וגםמתפתח.ריאותסרטןכינמצאריאות:סרטןאוקשהריאותמחלתלעורריכולוזהבריאות.DNAגדילישל

עובריםLNPה-שכאשרנמצאכן,כמו.DNAשלגדילייםשבריםזוהושםגםבטחול:LNPקליטתזוהתה
פירושה פירוק פתאומי של אריתרוציטים, כלומרלמחזור הדם אזי יכולה להופיע פקקת, או המוליזה - המוליזה

החמצן]. מיד אעבור לדבר על זה. זה יכול להיות רלוונטיכדוריות דם אדומות, זה גורם להיפוקסיה [ירידה ברמות
."BioNTechשללחיסוןישירות

כיצד פועלת הטכנולוגיה של החיסון: הצגה גרפית

לוח את האופן בו פועלת הטכנולוגיה של החיסון.בשלב הזה ד"ר שמידט-קרוגר מסבירה באופן גרפי על גבי

דק').10(הזהבקישורבעבריתכתוביותעםההסברבסרטוןלצפותניתן
"סכנות כתוצאה מרעילות".*מי שצופה בסרטון יכול לדלג על הטקסט למטה עד לכותרת

בפנים,RNAsהרבהישאחד,RNAרקלאזה.RNAה-נמצאובתוכו,LNPשומני,חלקיק-ננופהלנויש"אז
זהמסייע:ליפידיששונים.שומניםממספרמורכבהזוהשומניםבמעטפתLNPה-מהם.הרבהאבלזהים,תמיד

המעטפת. בנוסף יש ליפיד קטיוני, יש את רכיב ה-לגמרי לא מעניין, זה לא רעיל או משהו. זה פשוט שם למבנה
PEG,נחוצים.הללוהמרכיביםוארבעתהשוניםהמרכיביםאלהאזכולסטרול.לנוויש

ולתא זה יש מטען שלילי בגלל הליפידים המאוחסניםיש לנו תא. נקרא לזה תא שריר כי אנחנו מזריקים לשריר.
ישנםהבא:באופןלתאזאתבכלנכנסהואאותו.לקלוטסיבהשוםאיןלתאכלומרניטרלי,הואLNPה-בו.

https://www.veed.io/download/b4b72eed-f0de-46e7-9c09-5e3b50302d22


אבלעכשיו,להסבירכימיההרבהיש-ApoEטרנספורטרדרךנכנסשהואשקבעוזהבנושארביםפרסומים
חשוב להבין את זה.

לגלותכדיאנושיותדםבבדיקותשנבדקיםHDLו-LDLשלהמרכיביםאלה.ApoEהנקראיםחלבוניםבדםיש
מהחלקיקהכולסטרולאתקושרהואלכןלכולסטרול.להיקשריכולוהואשםתמידApoEהכולסטרול,רמותאת

קולטנים10מעל,ApoEקולטנימספרישלתאהתא;ידיעלמזוהההזהמהקישורשמתקבלהקומפלקסואזכאן.
כלהזהבשלבלתא.נכנסהואואזאליונקשרהליפו-פרוטאיןקומפלקסכלכאשרApoEאתקולטיםהםשונים.
כדישםהוא-קולטןשלסוג-TLRה-חיישן,התאבקרוםויששלפוחית.בתוךממוקםLNPה-מתחיל.המפל

ממערכתחלקזהאותו.ומפרקRNAמזהההיההואחיסון,ולאנגיףהיהזהאםאזזר.DNA/RNAלזהות/לאתר
אינווהואRNAה-אתלזהותיכולהאינההחיסוןמערכת,LNPבמעטפתמוקףRNAשה-מכיווןאךהחיסון.

תהליךהואעכשיושקורהומהיתפרק.RNAשה-רוציםלאהחיסוניםיצרניבכוונה.כךתוכנןהזההדברמתפרק,
הכלאזפנימה.העתכלנודדיםפרוטוניםהאלה,LNPל-קשרללאבתאים:תמידשקורהמהזהלחלוטין,נורמלי

השומנים,pHל-רגיששהואכיוון-מתפצלPEGה-מליפידחלקזה,חיובימטעןבגללחיובי.מטעןבעלכאן
כיהיאהדברמשמעותבמעטפת.השומניםשלהחיוביהמטעןאתלדכאיכוללאכברהזהPEGוה-מתפרקים

ואז, באופן עקרוני, מים זורמים פנימה, וכל העניין מתפרץהשומנים טעונים באופן חיובי. וכך הכל הופך לחיובי -
התא."לתוךמשתחררRNAוה-

חיוביטעוןשכעתהקטיוניהפפטידמסייע,פפטידהבודדים:הרכיביםואתהמשוחררRNAה-אתלךיש"כעת
TLRשה-הואעכשיושקורהמהוהכולסטרול.PEGה-אתישואז,PEGה-ידיעלמדוכאלאכברשהואמכיוון

שמשתחרריםוציטוקיניםכימוקיניםמייצרהתאמכןלאחרחוץ.כלפי[סיגנל]אותששולח,RNAה-אללגשתיכול
מהתא. זה החלק הראשון של התגובה החיסונית המולדת."

כאן.מסונתזוהחלבוןלפהנכנסהרנ"אחלבונים.ייצורמתרחששבובתאספציפילאזורמועברRNAה-"במקביל
מקום בקרום התא; זאת כיוון שהוא נודד לפני השטח שלוהנה חלבון הספייק. את חלבון הספייק ניתן למצוא בכל

הספייק לא היה שם בהתחלה - הוא נוצר בשל הפעולההתא, וכך יש חלבוני ספייק בכל מקום על פני התא. חלבון
וה-הספייקחלבוניעודכל.GMOגנטיתמהונדסאורגניזםלמעשההואכרגעאותושמבטאהתאולכןהחיסוןשל

RNAגנטיתמהונדסאורגניזםאנחנואזנמצאים)GMO.(נהיהלאכברואזמסוים,בשלבייעלמוהםGMOאבל
כל עוד הם שם אנחנו מוגדרים כך."

בעקיפין."כלומראחרת,בצורהקורהאלאDNAב-משולבלאזהגנטית.מודיפיקציה"זוהי

שאלה: "כמה זמן המצב הזה נמשך?"

חשוביםRNAש-מכיווןזאתימים.מספרעדדקותמכמהלהימשךיכולזה-משתנהיציבותישכזהRNA"ל-
להתפתחות. אדבר על משך הזמן הזה בהמשך."

וציטוקינים. עליכם לחשוב עליהם כעל ניחוח"אז איך מתקבלת שאר התגובה החיסונית? למטה יש כימוקינים
ריחאתקולטיםהםאנטיגן.המציגיםתאים:APCאלהחיסוניים,תאיםישואזהתאים.ידיעלהמופרש

שלהם. מכיוון שייצור הכימוקינים והציטוקינים הוא זעקתהכימוקינים והציטוקינים ונודדים לריכוז הגבוה ביותר
לי". וכך מגיעים התאים החיסוניים ובודקים מה קורה.עזרה מהתא, באומרו "יש כאן משהו לא בסדר! משהו קורה

הםהתא.ידיעלזמניתבונלקחיםכולםלא-LNPsה-אתפוגשיםהםואזעצמם,אתשואליםהםבסדרלאמה
אלהשלתאיםאלאהספייק,חלבונינוצריםאלהבתאיםגםבפנים.כאןגםהם-APCהתאיידיעלגםנלקחים

של תאים אלה. אז יש בהם שברים של חלבוני הספייק,יש את התכונה לכלות/לפרק חלבונים, כלומר זהו תפקידם
וכל אחד מהם מוצג על פני התא לשאר מערכת החיסון."



מוצגיםהםאזלטחול,למשלחזרה,נודדיםהללוAPCה-תאיוכאשר.MHCמסוגקולטניםבאמצעותקורהזה
מסובךיותרהרבהזהכיפשוטההסברעללשמורמנסהאני.TולתאיBלתאיכלומרהאחרים,החיסוןלתאי

הםוכעתפלזמהלתאיהופכיםהםמופעלים,Bשתאיאחדמצדהואעכשיושקורהמהאךהאמיתיים.בחיים
שנמצא על פני התא [כמו התא הראשון שדיברנו עליו].מייצרים נוגדנים. נוגדנים ספציפיים כנגד חלבון הספייק

האנטיגנים שלהם ואת התא בו חלבון הספייק באהנוגדנים הללו נודדים כעת באמצעות זרם הדם ומוצאים את
בתאי השריר למשל. במקביל [שוב בטחול למשל], תאילידי ביטוי. לאחר מכן הם קושרים את חלבון הספייק הזה,

TלתאיוהופכיםמופעליםTהספייקלחלבוןשנצמדוהנוגדניםאתומחפשיםבדםהםגםהנודדיםציטוטוקסיים
לאחרקומפלקס.נוצרכך.Tה-לתאיבמיוחדעליהםשנמצאיםקולטניםבאמצעותאליהםונקשריםהתאיםשעל

שלמוות-התאבדותלבצעהוראהיקבלזהשתאכךלתאונכנסמשוחררTה-מתאחומרהקומפלקס,היווצרות
תאים. זה נקרא מוות תאי מתוכנת או אפופטוזיס."

אלינו ושוחים במחזור הדם ואז מסולקים על ידי"מה שחדש בחיסון הזה הוא שלא מדובר רק בחלבונים שמוזרקים
מתרחשים רעילות/הרס של תאים. אפיק אחד הוא זההנוגדנים: יש לנו כאן מגוון אפיקים שונים שבאמצעותם

רעיללהיותעלולגםשביסודו,RNAלנוישלהתאבד.השרירתאאתמאלץציטוטוקסיTתאעכשיו:שתיארנו
- הליפיד הקטיוני, כלומר יש לו מטען חיובי. וזהלתא כאשר הוא מעל אורך מסוים. ומעל לכל - וזה חשוב במיוחד

שנה."20-מלמעלהכברזאתיודעיםאנומאוד,רעילחומר

"אז זה התהליך לעת עתה. יש לכם שאלות לגבי זה?"

בכלל נחשף לוירוס?"ד"ר פומליך: "זה התהליך שקורה לאחר החיסון, לפני שאתה

היא חלק מהתגובה החיסונית. זה הרבה יותר נרחב,ד"ר שמידט-קרוגר: "כן, כך נוצרת התגובה החיסונית, כלומר
וכיצד האנטיגנים - חלבוני הספייק - נהרסים בתא."ישנם גורמים אחרים, אבל זה בערך איך שמיוצרים נוגדנים



סכנות כתוצאה מרעילות

הליפידים הקטיוניים האלה בהחלט נמצאים בתוךד"ר שמידט-קרוגר: "רציתי להראות לכם בדיוק מהי הרעילות.
התא, ועכשיו אדבר על מה שהם גורמים בתא."

זהחיובי.מטעןלהםשישמכיווןרעיליםהםמאד,גבוהריכוזזהקטיוניים,שומנים50%מעדמורכביםLNPs"ה-
מוצלח, והם יכולים גם לקיים אינטראקציה עםמאפשר להם ליצור אינטראקציות עם רכיבים אחרים בתא באופן

את יכולתם לתפקד מכיוון שהם "נפרשים"חומצות אמינו טעונות שלילית. זה הורס את החלבונים שמאבדים
DNAה-עםאינטראקציהלקייםיכוליםהםעקרוניבאופןאותם].שמאפייניםהמיוחדיםהקיפוליםאת[מאבדים

גםיכוליםהם.DNAב-גדילייםלשבריםולגרוםשלו,הפוספטיחידותבגללשליליתטעוןגםDNAשה-מכיוון
שלילית, במיוחד השומנים של קרום התא. ְלָמָׁשל,לקיים אינטראקציה עם שומנים אחרים מכיוון שגם אלו טעונים

לייצור אנרגיה; אני מזכירה זאת מכיווןקרום התא של המיטוכונדריה, אלה תחנות הכוח של התא החיוניות
זהו תהליך טבעי מאוד, אך לתא יש גם מנגנון תיקוןשרדיקלי חמצן נוצרים במיטוכונדריה כאשר מיוצרת אנרגיה.

כך התא שורד, זה פשוט איזון. הם מיוצרים, אי אפשרכך שרדיקלי החמצן הללו מנוטרלים והופכים לא מזיקים,
חמצן, אך נמצאו אפיקים שמנטרלים את רדיקלי החמצןלמנוע זאת מכיוון שהחמצן נצרך, מה שמייצר רדיקלים של
החיסון] זוכים להיכנס לתא, אושר בפרסומים רביםהללו. עם זאת, אם השומנים הקטיוניים [המצויים בתרכיב

של מספר רב של רדיקלי חמצן, ואלה יוצריםשהם הורסים את הממברנה של המיטוכונדריה, וזה מוביל ליצירה
התא בתגובה שופך כמה שיותר ציטוקינים, רדיקלינזק רב בתא. הם מתקשרים - הם משנים את חומצות האמינו,

הממברנה נפגמת, הקרום הופך נקבובי, וכאשר קרוםהחמצן תוקפים גם ממברנות ויוצרים חמצון ליפידים. שלמות
מופרע. המשמעות היא שהתא כולו מאבד את תפקודוהתא הופך נקבובי מים זורמים פנימה ואז איזון היונים
הסידן למשל וביון המגנזיום. התא חווה עקה חמצוניתמכיוון שתפקודם של חלבונים תלוי בריכוז היונים, ביון

נכנסהתאאזנפגע,DNAה-וגםגבוהכךכלהזההלחץוכאשרהמקצועי.במינוחמכונהשזהכפימרבית,
לאפופטוזיס - הוא משמיד את עצמו."

ד"ר פומליך: "אז ישנם שני גורמים המובילים לכך".

קשירת הנוגדן. הגורם הנוסף הוא אותו מרכיבד"ר שמידט-קרוגר: "כן. האחת היא התגובה החיסונית - באמצעות
זה יוצר עקה חמצונתי מרבית בתא שמוביל לנזק כזהספציפי: השומנים הקטיוניים. הרכיב הזה כל כך מסוכן.

מת. עליו להשמיד את עצמו, או שהוא הופך לתאשהתא לא יכול לתקן את עצמו מספיק מהר. ובגלל זה הוא
מכיוון שאם תא סרטני מתפתח, נזק ספציפי נובע,סרטני. זו האלטרנטיבה. אז הוא בדרך כלל משמיד את עצמו

ישנם גורמים אחרים המעורבים, אך בדרך כלל הוא מת."

יחס סיכון / תועלת

בטיפול בסרטן. מטרת הטכנולוגיה שם היא להרוג"ועכשיו אגיע ליחס הסיכון/תועלת. הטכנולוגיה מאוד הגיונית
המשמשת לטיפול בסרטן להרוג תאיםתאים סרטניים. כעת אנו מקבלים חיסון באמצעות אותה טכנולוגיה
או רדיותרפיה; מטרתם היא להפעיל מתחסרטניים. בכל הנוגע לטיפול בסרטן עד כה היה לנו רק כימותרפיה

זה היה מאוד לא ספציפי: רקמה בריאה מוקרנתחמצוני בתא כדי לעודד אותו להשמדה עצמית. אבל עד עכשיו
חלבונים או חומרים אחרים למעטפת הננו-חלקיקיםומתה. בטכנולוגיית האנקפסולציה הזו ניתן להכניס מעטפות

טובים ומוצלחים יחסית, ולכן משתמשים בהשמטרתם לאתר ולמצוא את התאים הסרטניים. יש כבר מחקרים
בטיפול בסרטן."

לתאים בריאים. יש להם למשל הרבה קולטני"לתאים סרטניים דפוס שונה לחלוטין על פני תאיהם בהשוואה
פוליתחומצהאוטרנספריןבוניםכלומר,LNPל-הליגנדיםאתמכניסיםכאשרפולאטים:קולטניםאוטרנספרין



אלה.עבורהקולטניםאתלהםשישהסרטנייםהתאיםאתמוצאיםהללוLNPה-אזהאלה,LNPה-לתוך
שתאיכךחמצוניתעקהבהםויוצריםבלעדי,באופםכמעטהסרטנייםלתאיםמכווניםאלהLNPמכך,כתוצאה

הסרטן נהרגים."

יכול להתפשט בכל הגוף, או לאתר נישות ספציפיות?"עו"ד ויויאן פישר: "האם זו התרחשות מקומית, או שמא זה

כך שזה יהיה מקומי, ועכשיו אנחנו ממש מגיעיםד"ר שמידט-קרוגר: "במקרה של תאים סרטניים זה מתוכנן
הגוף. אני אגיד קודם משפט על זה. יש את הרעילותלעניין: במקרה של החיסון הוא לא מקומי. הוא מתפשט בכל

שפורסםמאמינהאני-PEGה-עלמילהעכשיוהתאית.ברמהבתחילהשפועליםהקטיוניים,השומניםשל
ואזנוגדניםלךישואםאליו,נוגדניםשיצרתייתכן,PEGעםבמגעבאתבעבראםמסוימיםשבמקריםבתקשורת,

מהלםאואלרגיתמתגובהלסבולעלולאתהאזהחיסון,עםהמקרהוזהכך,אחרעתבכלPEGעםבמגעבאת
וזה.2-6%ביןזהBioNTechשלבמקרה.LNPב-נמצאPEGכמהתלויזהזו.יתררגישותבגללאנפילקטי

שהםאומרתמידלאנוגדניםקיום.PEGכנגדשלךבגוףהנוגדניםשללזיקהישעוצמהמידתאיזוגםתלוי
למשנהו."אחדמנוגדןמשתנההקישורחוזק:PEGל-מיידיבאופןייקשרו

איתו.השניבמגעPEGה-ונפחהנוגדנים,עוצמתמהתלויזהאינדיבידואלי:הואהאלרגיתהתגובהשל"כוחה
רחבפירוטלמצואאפשראיאבלרעיל,מעטשהואשאומריםפרסומיםישנם,PEGל-שקשורמהבכלאחרת,

מספיק על זה."

לתאים."רעיליםלחלוטיןהםהקטיונייםהשומניםאבלאלרגיות,תגובותלקבליכולאתהPEGעם"אז

ניסויים פרה-קליניים בבע"ח

וחולדות."עכבריםעלבעיקר,BioNTechשעשתההפרה-קליניהמחקרעלאדבר"עכשיו

הוא נשאר בגוף, וזה מתחלק באופן הבא: כמה זמן"השאלות שעולות לפני שמשהו כזה יוצא לשוק הן כמה זמן
אתלחקורישבגוף?שלהםהתפוצהמהמפורקים?הםאיךנשאר?mRNAה-זמןכמההשומנים?נשארים

האם יש לזה השפעה על הסביבה? בגללהטוקסיקולוגיה והקרצינולוגיה. האם יש בעיה הקשורה להתרבות?
EMAשה-יסודיותשאלותאלההשפעה?לכךישהאם):GMO(גנטיתמהונדסלאורגניזםהופכיםשאנחנו

(סוכנות התרופות האירופית) תמיד צריך לבחון."

הםחסרים,הגולמייםשהנתוניםלומרחייבתאני-]EMAהע"י[שפורסםהזההציבוריההערכהלדו"ח"אתייחס
לא נמצאים בדו"ח, דבר שאני מוצאת כמאכזב."

NewsובצוותBMJהרפואיבמגזיןבכירעורךהואדושי[פיטרבעניין."אותםמאתגרדושי"פיטרפולמיך:ד"ר &
Views.ארה"ב.מרילנד,באוניברסיטתלרוקחותהספרבביתפרמצבטייםבריאותשירותילמחקרמרצהגםהוא

יעילות בהקשר של רגולציה, רפואה מבוססתמחקריו מתמקדים במדיניות הקשורה לבטיחות התרופות והערכת
ראיות ודיונים על גישה לנתונים]

הנתונים האלה בעצמי כי כבר ראיתי שהם מפרשים אתד"ר שמידט-קרוגר: "נכון. עכשיו הייתי רוצה להסתכל על
את זה בעצמי ולגבש את דעתי. הם סיפקו רק תיאור שלהנתונים בצורה שגויה במחקר הקליני. הייתי רוצה לראות

לעצמי שהתאורים שלהם נכונים מכיוון שתצפיותמה שהם צפו בו. אז אני יכולה רק להתייחס לזה. אני מתארת
שונים]."מסוגיםLNPל[הכוונהאחריםחומריםעםאחריםמדעניםע"ישבוצעובבע"חבניסוייםגםנערכודומות



וסילוקפירוקתפוצה,בגוף:)LNP(השומנייםחלקיקי-הננוהתנהגות

אחריםבפרסומיםשמתוארלמהדומהזההחיים?בבעליבניסוי)LNP(השומניםחלקיקישלהתפוצהמה"אז
[חומרלוציפרזעםאלאהספייקחלבוןעםלאאבל,mRNAעםLNPב-השתמשוהםאחרים.מדעניםע"י

היתרון שאתה יכול לגרום לדברים להיות גלויים. זה שימושיפלואורוסנטי רדיו-אקטיבי וצבעוני]. ללוציפראז יש את
לניסוי הזה מכיוון שהם העניקו לשומנים סמן רדיואקטיבי."

לפיה ניתן לראות את האיברים והאם"כשמשתמשים ברדיואקטיביות כסמן, אתה יכול להשתמש בטכניקה
השומנים מתפשטים בגוף, ומצאו כי השומנים הללוהשומנים היו בתוכם או לא. הם הזריקו לשריר וצפו כיצד

אךהשריר,היהזההזהבמקרהההזרקה,במקוםהיורובםבלבד.דקות15לאחרכבררביםבאיבריםנמצאים
אזלוורידיםאותומזריקאתהואםבכבד.גםנמצאו22%אבלבפלזמה,מועברזהכיהגיוניבפלזמה.הרבהגם

ובשניבאדרנלבטחול,גםנמצאוהם.PEGה-משומני20%ו-הקטיונייםמהליפידים60%בכבדלמצואניתן
התפשטו בכל האיברים. הם נספגו בעצם בכל מקום בואיברי המין. איברים נוספים לא תוארו. אז אני מניחה שהם

בפלזמה ובכבד."זורם הדם. התיאור [בדו"ח] מתמקד בעיקר באתר ההזרקה,

ה-לשומןוראיותיום,12למשךבפלזמההקטיונילליפידעדויותמצאוהםמתכלים.השומניםכיצדבדקוהם"ואז
PEGלנוכחותראיותישאםיודעתלאאניאזנוסף,מידעאיןזמן.הרבהדינשארוהםכינראהאזימים.6במשך

מהגוף.מופרשהואכלומרהפרשה,באמצעותמתכלהPEGמה-50%לא.אויותררבזמןלמשךהליפידיםשל
בצואה.נמצא1%רקבתאים,רקבלעדיבאופןמתכליםהקטיונייםהשומניםשלנו.הביוב"ל"מערכתנכנסזה

ואז הם ניתחו את זמן מחצית החיים שלמשמעות הדבר היא שהתאים סופגים את מלוא הנטל של הרעילות.
שבועות.3היהשזהאומריםהםבחצי],קטנההשומניםרמתזמןכמה[תוךבכבדהאלההקטיונייםהשומנים

יותר, ואז זה פוחת ובהדרגה העקומה נעשיתבנוגע לזמן מחצית חיים בהתחלה החומר תמיד מתכלה מהר
עדייןהסילוק?תהליךלוקחזמןוכמהארוך.יחסיתשזהשבועות,3היההראשוניהחייםמחציתזמןיותר.שטוחה

היההחייםמחציתזמןPEGה-ועםלהפליא,ארוךזה-שבועות4-6לאחרבכבדמהליפידים5%למצואניתן
השומניםעםהמקרהלאזהמהגוף.מופרש,50%כלומר,גדול,שחלקבגללאבליותר,קצרזהאזשבוע.

הקטיוניים."

הם רק חקרו כבד, פלזמה, שתן וצואה. הם בהחלט היו"אין לנו שום מידע אחר או חקירות בנוגע לאיברים אחרים,
אין שום דבר בפרסום בנושא זה."צריכים להסתכל על איברים אחרים. אולי הם עשו זאת, אבל

שרואיםכךמצעלהפוךיכולהלוציפראזלתמונה.הלוציפראזנכנסכאןמתכלה.RNAה-מהרכמהבדקוהם"ואז
שלמיקרוגרם2רקהזריקווהםבמיוחד.רגישהשיטהלאזואבלזה.אתלזהותיכולאתהזורח.הואבצבע,אותו

RNA.באופןחלשהואבניסוירואהשאתהשמההדברפירושמיקרוגרם.30ב-משתמשים[מתחסנים]עבורנו
בפועל. אז בשריר בו זה הוזרק בניסוי השיא היהיחסי, וזה כנראה הרבה יותר חזק במקרה של השימוש בחיסון

אזורקלוציפרז,הזהבמקרהמיוצר,להיותצריךהחלבוןלתא,להיכנסצריךLNPה-ראשיתשעות.6לאחר
רבה,במהירותהתאיםידיעלנלקחשהוזרק][החומרשעות,6מקסימוםאחריזהאתרואיםמתרחשת.התגובה
אחדיש-פרסומיםישימים.9לאחרהחלבוןאתלראותיכולעדייןאפשרמאוד.מהרהואגםמתבטאוהחלבון

כמהעדתלויתמידזהאבליום,35במשךהלוציפרזאתלראותשאפשראומריםהםשבו-למשל2016משנת
שלRNAו-זוהר,חומרעםרקאלאהספייקשלRNAה-עםזהאתעשולאהםהזהובמקרהיציב,RNAה-

לא חקרו את זה כמו שצריך לגבי החיסון שלנו, הייתיחלבון הספייק יכול מאוד להיות בעל יציבות שונה. אז הם
אומרת."

גבוההחומריםחילוףקצבשבכבדהיאלכךהסיבהנעלם.זהיומייםואחרישעות,6אחרישיאראוהם"בכבד
מאוד."



בגופנונשאריםהקטיונייםוהשומניםיחסית.מהרהתאים][ע"ינלקחיםLNPה-וגםRNAה-גםלסיכום,"אז
בגוף:נשארשזההתקופהלגביBioNTechעםEMAב-דיוןשהיהנראהמעניין.היהגםזהזמן.מאודהרבה

נעשה.כמה זמן זה במקרה של בני אדם, הם שאלו, כי המחקר לא
BioNTechמאת2010משנתלמחקרהתייחסה.Mahmood et al,הפרסומים,במאגרזאתלמצואהצלחתילא

הםאבלקיים,הזההמאמרוהאםבכללנכוןזהאםיודעתלאשאניכך,EMAה-דו"חבסוףמקורותרשימתואין
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רק בכך ש"זה זמן ארוך"."

…"יום30לאחרזהעלבנוסףמגיעהשני"החיסוןפישר:אנטוניהעו"ד

הם לא ערכו מחקר קינטיקה עם החיסון הזה. גם לא עלד"ר שמידט-קרוגר: "כן בדיוק, כל זה לא נחקר. בעיקרון
הםבפועל.החיסוןעםזהאתלעשותצריכיםהיובאמתהםשונה.היהRNAה-אךזהיםהיוLNPה-העכברים.

לא עשו את זה."היו צריכים לסמן את זה ואז לבצע את כל המחקר שוב. הם

באמת, ופשוט מחסנים במקום להקשיב לאנשיםד"ר פולמיך: "אם הרופאים לא לומדים לחשוב על מה שקורה
כמוך, ורק סומכים בצורה עיוורת מבלי לשאול שאלות ...

התאים, אז זה תרחיש נורא אם את אומרת שהתוצאהאבל רק כדי לחזור רגע אחורה: אם זה מתפשט בגוף, לכל
היא שמספר עצום של תאים משמיד את עצמם."

הזו, עם כל ההשלכות. בואו נדבר על המחקרד"ר שמידט-קרוגר: "כן, זו הקדמה טובה לנקודה המדויקת
הפרה-קליני, על מה שקרה לחולדות.

תופעות לוואי ונזקים

החולדהאבלהשוואה,ברזהכעת.המשמשהחיסוןמאותומיקרוגרם30החולדהלשרירהוזרקוהראשוניבניסוי
לאחריום17האחרונה,ההזרקהלאחרויומייםשבוע.שלבמרווחיםפעמיים.ולאפעמיםשלושהוזרקה

הראשונה, נערכה נתיחה, ועלו הממצאים הבאים.
תיאוריים. לחולדות הייתה תגובה חיסונית, בלוטות לימפהכאמור, אין לי נתונים גולמיים, אלא רק נתונים כתובים

העצם,במחTו-Bתאיכלומרלימפוציטים,שלמוגברייצורנורמלי,הכלזההתאים,מספרהטחול,מוגברות,
זה הכל נורמלי.ייצור נוגדנים מנטרלים, מחזור תאי דם לבנים, שחרור ציטוקינים,

במעלה אחת, כלומר גם זה נורמלי, גם אצלאבל אחר כך התרחשו דברים אחרים: טמפרטורת גופם עלתה
מכרסמים, אם משקל הגוף פוחת, זה תמיד סימן למתחחולדות; אך משקל גופם ירד למרות שהם ניזונו כרגיל. עם

מפרסמים ברבים - נפיחות, בצקות, אדמומיות -עצום. ואז הם עברו נתיחה. הם מתעדים נזק לשריר. מה שהם
הוא רק קצה הקרחון."

ניוון מיו-פציאלי, סקלרופתיה, קרישיותאני אנתח את זה עוד רגע למי שלא מכיר את המינוחים המקצועיים:
היפרפלזיה. אז מה המשמעות של כל זה?המלווה בהתפשטות דלקת זו לרקמות סמוכות, דלקת תת עורית,

כולל שלוש שכבות, והתחתונה הייתה מודלקת,דלקת תת עורית פירושה שכבת העור הנמוכה ביותר - העור
וכלי הדם. אם אלה מודלקים אז תאי האדיפוסכלומר זו השכבה שבה מצויים תאי השומן מסוג אדיפוס, העצבים

עוד יותר."נפרצים ופתחים, חומצות השומן משתחררות ומחריפות את הדלקת



"התוצאה היא סקלרופתיה, כלומר הרקמה מתקשה מכיוון שנוצרות כמויות הולכות וגדלות של רקמת חיבור. זה
אתה חותך את האצבע וזה שטחי אז שכבת העורבסופו של דבר כמו היווצרות צלקת. הרקמה כל כך פגומה...אם

אתה חותך את עצמך עמוק מדי וזה עובר דרך כלהעליונה יכולה להתחדש, אתה לא רואה כלום אחר כך. אם
שלו. ואז, מכיוון שצריך להחליף את התאים, צריךשלוש שכבות העור אז האורגניזם לא יכול לשכפל את המבנה

וזה המקרה עם השריר, הוא מתקשה בגלללסגור את הפצע, נוצרת רקמת חיבור, משקעים, מתפתחת צלקת.
את תפקידה במקומות אלה, מתפתחים קרישים,שקיעת רקמת חיבור. זה נקרא פיברוזיס. הרקמה בעצם מאבדת
השרירים שם גוססים. הם מדברים על ניווןזוהי שקיעת מלחים ברקמת נמק; רקמת נמק היא רקמה גוססת.

אשר פשוט מוחלף ברקמת חיבור שאינה פונקציונלית."מיופציאלי, משמעות הדבר היא מוות של תאי סיבי השריר,

עו"ד ויויאן פישר: "האם זה רק מקומי או במקומות רבים?"

אפשר לראות את כל התהליך הזה מפרמטרי הדםד"ר שמידט-קרוגר: "באיזור הזה, זה רק מקומי, רק בשריר.
מהתגובהחלקהיאשהעלייהאומרזה-מקרוגלובולין,2באלפא-72%שלעלייהלמשלציינוהםשנמדדו:

במיוחדחזקהפגיעהכשיששנוצר-אסיד-גליקופרוטאין,1אלפא-בעלייהגםישאבלמדלקת,כתוצאההחיסוניתף
החיסון. כמו כן הייתה עליה בפיברינוגן, כאשר הרמהברקמות, הנגרמת על ידי דלקת או זיהום, במקרה זה בגלל
אחראי על קרישת הדם. אמרתי שכלי הדם נמצאיםשלו בדם גבוהה זהו סימן של דלקת בכלי הדם, הוא בעצם

זה נוצר פיברינוגן, כדי לאטום מחדש את כלי הדם.בשכבה התחתונה של העור - כלי הדם נפגעים, וכנראה בגלל
בתרופות נגד קרישה כטיפול מונע: האם יתכןאני תוהה, עם קשישים בבתי אבות, הם בדרך כלל משתמשים

אולי זה לא מתפקד כראוי? האם עלולות להיותשהקרישה שלהם תפגע [בעקבות החיסון]? - אתה צריך קרישה:
לכך השלכות במידה וכלי הדם נפגעים קשה עקב החיסון הזה?"

עו"ד ד"ר פאולמיך: "נראה את כל זה מהר מאוד, אני חושש."

אחרות, כלל לא נבדקה. ניתן לראות זאת במפורשד"ר הולסייזן: "תופעות הלוואי, כלומר הקורלציה עם תרופות
אני מוצאת את מה שאת אומרת לנו עכשיו פליליבנספחים להחלטת היישום של האיחוד האירופי לשני החיסונים.

לחלוטין."

וזהלכבדמגיע]LNP[מה-מאודשהרבהשמענובשריר.מקומי,באופןשקורהמהזה"אזשמידט-קרוגר:ד"ר
בכבד [היווצרות חלוליות ברקמת הכבד שסביב וורידקצת יותר רציני. זה מוביל לוואקואוליזציה פריפורטאלית

נכנסיםLNPשה-מכיווןלכןקודםהרבההתרחשההיאכנראהאבלהנתיחה,ביוםהתגלתההתופעההשער].
שמיוחסמהכלפירושוhepatocellularאומר?זהמהאזמהר.יחסיתמתרחשהזהוהתהליךמהריחסיתלכבד
זהנזקכלומר,לכבד.נכנסהדםבוהמקוםזההשער.לוורידבסמוךהכבדתאיפירושוPeriportalהכבד.לתאי

אלכוהול, בסדר, אז גם נזק כזה יתרחש, אך זה יהיהלא ייגרם מכל דבר אחר בחולדה. אם החולדות היו שותות
בסמיכות לווריד הזה, ושם רואים במיוחד את הנזק.בכל הכבד. אבל פה זה משהו שנכנס דרך זרימת הדם, ורק
לכך שתאי הכבד מתים. אני מתעבת להשתמשוהם כל כך פגומים שהם הופכים חלולים: זו תמיד אינדיקציה
הוא לא מצליח, והשומנים הקטיוניים הם האשמים,במילה רעלים, אבל הכבד מנסה לסלק את החומר שמזיק לו;

BioNTechהשומניםאתלסלקמנסההכבדהקטיוניים.השומניםאלובדו"ח,מופיעזהבעצמם,בזהמודים
שיש יותר מדי מהם. הנפח גדול מדי. אז הוא מנסההקטיוניים הללו, לבצע בהם מטבוליזם, אך אינו מצליח מכיוון

פשוטזהפנימה,זורמיםמיםבתא:נוצרות[חלוליות]vacuolesשבוהשלבוזההתא,שללאזוראותםלהסיט
אז התפקוד של תא הכבד מופרע באופן מאסיבי,אזור שבו הם כבר לא מזיקים. אך כאשר חלוליות אלה מופיעות,

את עצמם, מבצעים אפופטוזיס. אז זה מהרבים מתאי כבד אלו מתים, הם מאבדים את תפקידם. הם הורסים
שקורה בכבד."



"אפשר גם לחקור מה יש בדיוק בחלוליות הללו. אפשר להסתכל ולראות אם השומנים הקטיוניים נמצאים שם. אם
יש לך חלולית שנוצרה על ידי אלכוהול, יש לך כבד שומני; האלכוהול הופך לשומן, הוא נשמר כשומן. זה

הסטטוזיס הזה [כבד שומני] ששומעים עליו.

אינדיקציה ברורה לכך שהדבר נגרם על ידי החיסון. אוד"ר פולמיך: "אם זה נמצא במהלך הנתיחה, נראה לי שזה
שותה אלכוהול זה קורה, אבל לא ככה. נראה שנמצאשיכולות להיות לכך סיבות אחרות? בדיוק אמרת שאם אתה

שם סימן בטוח לכך שהחיסון הוא שגרם לנזק."

הזה. אפשר להסתכל ולראות אם השומניםד"ר שמידט-קרוגר: "כן, אפשר גם לחקור מה יש בדיוק בוואקום
יש לך כבד שומני; האלכוהול הופך לשומן, הואהקטיוניים נמצאים שם. אם יש לך ואקום שנוצר על ידי אלכוהול,

נשמר בשומן. זה הסטטוזיס הזה ששומעים עליו."

הקשה שתוארה זה עתה: אפשר לגלות מהד"ר פולמיך: "רק רציתי לשאול - ללא תלות ברשלנות הרפואית
הסיבה באמצעות נתיחה?"

גם לראות שהכבד נפגע קשות מהפרמטרים בדם,ד"ר שמידט-קרוגר: "כן, אתה יכול הייתי אומרת. ואתה יכול
סיבותלהיותיכולותGGTה-באנזיםעלייהסטנדרטיים:ערכיםהםאלובאמת.זהאתלדעתצריכיםהרופאים

למשל. זוהי אינדיקציה לכך שתאי הכבד מתים,שונות. זו בהחלט אינדיקציה לפגיעה בכבד מתרופות או מרעל,
לבבי.נזקאוכבדדלקתכשיששעולהמטבוליאנזיםזהומוגבר.ASTגםוישמוגבר.GGTמופרשכאשרכלומר

והכבד, למשל, ואיבר אחד או שניים אחרים; עלייה בויש פוספוטאז אלקליין גבוה - זה מיוצר על ידי העצמות
אלבומין לגלובולין. יחס זה נמדד תמיד כדי לראות האםמצביעה על פגיעה בכבד ובעצמות. ויש גם ירידה ביחס בין

יש סילוק יתר של חלבון. אם מבחינים בירידה, זהונפח החלבון בדם קבוע. אם הוא לא קבוע, זה סימן למחלה:
מציגה אובדן חלבון."סימן לפגיעה קשה בכבד, דלקת, הפרעת עיכול וכו'. החולדה

גוססים. הם אמרו שאחרי הנתיחה, כעבור שלושה"לסיכום, אפשר לומר שהכבד נפגע באופן מאסיבי, ותאי הכבד
להםשאיןכבד,מהפרעתהסובליםאנשיםלגביהמצבמהבשאלהדןלאEMAה-אךהשתקם.הכבדשבועות,

אלכוהולי או כל דבר אחר? מה לגבי אנשים בעלי אורחיכולת שיקום כזו. מה עם אלו שיש להם הפטיטיס או כבד
לקבל אי ספיקת איברים. אסור לשכוח את זה, צריךחיים לא בריא? אם משהו מתווסף לזה, אתה יכול מהר מאוד

לדון בזה, אבל זה תוטא לגמרי מתחת לשטיח."

הכי הרבה ליפו-פרוטאינים. ולמה הוא לוקח הכי"אז למה דווקא הכבד נפגע? זה בגלל שהכבד הוא האיבר שלוקח
אלה.ApoEלחלבוניקשוריםשחלקיקי-הננוהסברתיהכולסטרול;פירוקהואמתפקידיושאחדמכיווןהרבה?

בא במגע עם כמות עצומה של זה."עושים את דרכם חזרה לכבד שם הכולסטרול מתפרק, ולכן הכבד

להתחסן על רקע זה?"ד"ר פומליך: "אני רק צריך לחזור אל זה: איך הם יכולים

של עצב האישיאס, העצב החזק ביותר בגוף. ואז"זה לא כל הסיפור. הייתה גם דלקת ברקמה הפרי-נאוראלית
לאילו קפסולות הם מתכוונים, הם לא פירטו את זה,נמצאה דלקת ברקמה החוץ-קפסולרית, אני לא יודעת בדיוק
עם דלקת פרקים למשל?אבל אני מניחה שאלה קפסולות המפרקים. מה לגבי אנשים

בינונית עד חזקה בתאי הדם האדומים וברטיקולוציטים"והדבר הבא חשוב במיוחד, מסוכן מאוד: הם מצאו ירידה
הדםתאישדווקאמכיווןלמה?.LNPה-ידיעלמאסיביבאופןנפגעיםהםהיפוקסיה.מהווהזההדם.בספירת

במיוחד לעקה חמצונית. זאת כי הם נושאים אתהאדומים הללו משמשים כמודל תאים לעקה חמצונית, הם רגישים
וגורמיםאליהםנכנסיםLNPה-וכאשרחמצונית.לעקהתמידרגישיםחמצןהנושאיםהתאיםכלההמוגלובין.



לעקה חמצונית מסיבית זו, הם מתים מהר מאוד. כך שהחולדות יצטרכו לסבול מהיפוקסיה או לפחות גילו שיש
נמצא שההמטוקריט היה נמוך יותר. אלה סימניםלהן פחות המוגלובין כי ברור שזה נעלם כשהתא נעלם, וגם
את זה בצורה מאוד ביקורתית, כי מה עם אנשיםברורים מאוד של היפוקסיה, ואני חייבת לומר שצריך לבדוק

מדי חמצן, זה יכול להפוך מהר מאוד להתקףשסובלים מהפרעות לב? שריר לב, למשל, אם הוא מסופק בפחות
אני לא אומרת שאותו אדם מת מזה, אבל לפחותלב. ולפי הידוע לי יש מישהו שעבר התקף לב לאחר החיסון.

צריך לבחון את זה."

שעל סמך מה שתיארת קודם - הם משתמשים בנפחד"ר פולמיך: "אינך צריכה לומר זאת, גם אנחנו לא, מכיוון
של רשלנות רפואית חמורה. הרופא אחראי ויהיהמשולש ממה שהם צריכים לדוגמא  - אנחנו נמצא צורות שונות

לפחות שלא היה רשלני במה שהוא / היא עשו. הם לאעליו להוכיח שזה לא קרה בגלל החיסון ושהוא לא אשם, או
יצליחו להתחמק מזה."

ד"ר שמידט-קרוגר: "ְּבִדיּוק."

שמענו שבמוסדות שונים אנשים מראים סימניד"ר הולסייזן: "בחזרה לריאות - לבעיה זו של אספקת החמצן.
מוגן ומחלקות סיעודיות]. הם הופכים חלשים יותרתשישות קשים לאחר החיסון [תיאור המצב בבתי אבות/דיור

לאהם...יום14אחריאחריםמת,היההאדםשבועלאחראחדבמקרהלשתות.אולאכולרוציםלאויותר,
אתה יכול להתמודד עם זה טוב יותר? האםהתאוששו. האם זה המצב שאם אתה במצב בריאותי טוב יותר,

מקרים פליאטיביים - הם היו זקנים, אך במצבאנשים קשישים נמצאים בעמדת נחיתות? אמנם לא היו אלה
בריאותי תקין."

החיסון חלשה יותר, ויש להם מידה מסויימת שלד"ר שמידט-קרוגר: "אנשים מבוגרים תמיד חלשים יותר, מערכת
מכיוון שקשישים, במיוחד במחלקות סיעודיות, אינםדלקת. מכיוון שהתאים מייצרים יותר עקה חמצונית, וזאת

,Dויטמיןמזינים:רכיביםהרבהחסריםהםהיטב.מוזנים E, C,נוגדיפחותישמבוגריםשלאנשיםידוע-גלוטתיון
אלה. לאנשים צעירים יש יכולת התחדשות גדולהחמצון ומצב תזונתי ירוד יותר - הם רגישים יותר לפנוטיפים

אלא אם כן יש להם מחלות רקע - סרטן, סוכרתיותר. הנזק זהה לחלוטין, אך הם יכולים להשתקם טוב יותר,
וכדומה."

רקע, האם הוא יוכל להשתקם? אצל העכברים אועו"ד ויויאן פישר: "אם האורגניזם לא נפגע בגלל מחלות
לחלוטין?"משתקםשהואאובכבד,קטןנזקנותרהאםשבועות:3לאחרנעלםהנזקהחולדות

ד"ר שמידט-קרוגר: "כן, זה משתקם לחלוטין. הכבד חזק למדי."

לנבועשעלולותההשלכותעלדיוןבכללאין:EMAה-ועדתכלפיביקורתיתמאוד"אנישמידט-קרוגר:ד"ר
אמרו בסדר, ככה זה...אולי הם אמרו משהו, אבל זהמתופעות לוואי. הם פשוט הנהנו בראש לגבי הכל. הם פשוט

לא צוין בכתב."

האלה שנמצאו בבע"ח גם במחקר בבני אדם,"אני גם מוצאת את זה מאוד גרוע שהם לא חקרו אף אחד מהדברים
למה לא? זה היה קל מספיק למדוד את כל הפרמטריםבמחקר הקליני. במחקרים הקליניים נלקחו דגימות דם, אז
החומרים. אפשר לעשות ביופסיות של שרירים - כל זההאלה של הדם, כגון אריתרוציטים, כל האנזימים וכל שאר

עליהם להסביר את זה, או שהם עשו את זהלא נעשה. או שזה לא נעשה כי הם פחדו ממה שייצא ויהיה
לנו אף נתונים כלל לגבי זה כשמדובר בבני אדם.ומשתיקים את זה. הם ידעו על כל התצפיות על החולדות...ואין

הם היו יכולים לייצר את זה. יש לנו זכות לדעת."



ד"ר פולמיך: "בהחלט. זו הסיבה מדוע ד"ר פיטר דושי אומר שהוא רוצה לראות את הנתונים הגולמיים. זה ייצא
בצורה כזו או אחרת."

רמת הלימפוציטים, ונמצא כי הנבדקים סובליםד"ר שמידט-קרוגר: "הדבר היחיד שהם עשו היה למדוד את
אחרים.בפרסומיםבנושאשונותדעותישאךהלימפוציטים,במספרירידהכלומרימים,1-3תוךמלימפופניה

להתרחש לאחר חיסון, הם מראים זאת - אך הםישנם פרסומים, אחד או שניים, שאומרים כי לימפופניה יכולה
פשוט עוברים מהדם לרקמה וכי אז יש פחות מהםאינם יודעים מדוע זה קורה. פרסום אחד חושב שהלימפוציטים
תוקפים את הלימפוציטים בדם. לא נערכו מחקריםבדם. אך זה לא הוכח, סביר באותה מידה כי שומנים קטיוניים

היחיד שהם הסתכלו עליו."המראים מדוע לימפופניה זו מתרחשת אצל בני אדם. זה הפרמטר

עו"ד ויויאן פישר: "האם זה היה המקרה גם עם החולדות?"
ד"ר שמידט-קרוגר: "כן."

עו"ד ויויאן פישר: "וזה היה קשור לבעיות הכבד?"
ד"ר שמידט-קרוגר: "לא, זה לא תלוי בכבד."

עו"ד ויויאן פישר: "פשוט אותה תופעה. בסדר."
."1מספרהקליניבמחקראדםבבניהביטושהםהיחידהדברהיה"זהשמידט-קרוגר:ד"ר

רעילות למערכת הרבייה, הריון והתפתחות העובר

לפניפעמייםנקבותחולדותבחנוהם).DART(ורבייהלפיתוחטוקסיקולוגיהבדיקתנערכה"שמידט-קרוגר:ד"ר
רצו לראות אם יש לכך השלכות על העובר. אכן נמצאוהזיווג, ואז פעמיים בזמן שהיו בהריון ולאחר החיסון.

שהכל נופל בטווח נתוני הבקרה ההיסטוריים. הם בדקוחריגות שונות הנוגעות לקליטת הביציות, למשל. הם אמרו
הפרוקסימאלית],הקיבהבדופן[חריגהגסטרופרזיסשלקלהשכיחותמצאוהםמדי.נמוךמספרעוברים,21רק

צוואר הרחם. אבל הם טוענים שכל אלה נמצאיםמום בלסת, וחריגות בקשת הימנית של אבי העורקים ובחוליות
בטווח נתוני הבקרה ההיסטוריים."

לראות אם שכיחות קלה זו כלפי מעלה המשיכה או לא."היו צריכים לעשות יותר מחקרים ולמשך זמן רב יותר כדי
עוברים."21עלרקזהאתבדקוהם

נוגדנים כנגד סינציטין יכולים למנוע את היווצרותבשלב הזה פרופסור וולפגנג וודארג שואל על נושא הסינציטין.
כי הם לא חקרו את נושא הסינציטין.השליה. זה עלול לגרום לאי-פוריות. ד"ר שמידט-קרוגר משיבה

בלבד וניתן היה לבדוק זאת גם במחקר בבעלי חיים.פרופסור וודארג משיב כי תופעה זו אינה שמורה לבני אדם

לא הצלחתי לתרגם אותו במלואו לעברית. גם החלק[הערה: אין כרגע תרגום לאנגלית של נושא הסינציטין ולכן
חלקי. פניתי באימייל למתרגמת שתרגמההבא שמתייחס לנזקים למוח ומערכת העצבים מתורגם רק באופן

לאנגלית של החלקים החסרים, כולל זה הדן ב-במקור לאנגלית ושאלתי אם היא יכולה להשלים את התרגום
ADEכאן]כללאותוהבאתילאולכןהואגםשחסר

נזק למוח ומערכת העצבים

אז.ApoEבאמצעותהעברהעקבהדם-מוחמחסוםאתחוציםLNPהשומניים"חלקיקי-הננושמידט-קרוגר:ד"ר
יכולהנפיחות.לדלקת,להוביליכולקיצונית.חמצוניתעקהלאסטרוציטים.נזקבמוח.נזקלגרוםעלוליםLNPה-

- או שהעצב מודלק או הרקמה הסמוכה אליו,להיות השפעה על מערכת העצבים. שיתוק פנים (פציאליס)
הנפיחות לוחצת על העצם שבה עובר העצב, וזה פוגע בעצב."



עו"ד ויויאן פישר: "נזק לאזורי המוח עלול לגרום לעוויתות ולרעידות שרואים, מצבים מסוג טרשת נפוצה."

... עצבי עמוד השדרה."פרופסור וודארג: "ופגיעות בחוט השדרה - נוזל השדרה

הגיעו לשם. ברגע שהם שם - וכתוב בפרסוםד"ר שמידט-קרוגר: "כן, יש צורך להוכיח שהליפידים האלה
בשחור-לבן שהם כן - המפל מתחיל: עקה חמצונית, נזק, אפופטוזיס."

נשימתו [בגלל החשש לנזקים]? חיים שלמים, או שמאד"ר פולמיך: "כמה זמן צריך אדם שהתחסן צריך לעצור את
יש זמן שאפשר להירגע שוב?"

יכולנזקחודשים.4-5במשךשםנמצאיםהליפידיםמתבונן.אתהנזקבאיזהתלוי"זהשמידט-קרוגר:ד"ר
להיווצר כל עוד השומנים שם."

אותנו לכור ביולוגי בו אנו יוצרים את הנוגדניםפרופסור וודארג: "התכנון של תעשיית התרופות הוא להפוך
לעשות את זה פעם אחת, הם יעשו את זה עבור כלבעצמנו. זו תוכנית עסקית נהדרת עבורם. אם הם הצליחו

יכולים להתנגש בנו? האחד, ואז די מהר לאחר מכןהחיסונים שהם יכולים גם בעתיד. אך האם החיסונים הללו
הבא - האינטראקציות האלה לא נבדקו עדיין."

נוסףחיסוןעםלתקשריכולאחדמחיסוןRNAה-אםלומרבאמתאפשראיאמיתיקלינימחקר"ללאפולמיך:ד"ר
בהמשך.…"

זה...."פרופסור וודארג: "עדיין לא ניתן לערוך מחקרים בנושא

הם אומרים שהם לא צריכים כי "אין לצפותד"ר שמידט-קרוגר: עדיין לא בוצעו מחקרים על רעילות גנטית.
חיים!"הםיקוםבאיזהביותר.רעיליםקטיונייםליפידיםכישנה20כברידועאךגנוטוקסי".לפוטנציאל

השלכות סביבתיות

להיות לחיסון, וזאת בעקבות הפרשה החוצההיבט נוסף שנידון בעדות הינו ההשלכות הסביבתיות שעלולות
זמנית.מהגוף של הרכיבים הרעילים שבו ע"י מיליוני מתחסנים בו

שאנשים שמתחסנים עלולים לגרום כתוצאה מכך, אועו"ד טמפלין: "אמרת שמשהו מופרש מהגוף. האם יש סכנה
שמה שמופרש נעלם?

ד"ר שמידט-קרוגק: "זה לא נחקר. אין נתונים על כך."
עו"ד ויויאן פישר: "אוי אלוהים…"

ד"ר שמידט-קרוגר: "אין נתונים על כך."
של מים מנרליים מעתה ואילך…"עו"ד טמפלין: "אני חושב שאנחנו נצטרך לשתות רק מבקבוקים

לכך? כפי שאמרת לנו יש מוות של תאים שמתרחשד"ר פולמיך: "זה לא נשמע טוב. ואיזה סוג של השלכות יש
ככל הנראה בכל הגוף: למה זה מוביל?"



רגע, זה הדבר שהכי קשה לשמוע. אבל רק רציתי לסייםד"ר שמידט-קרוגר: "כן, אני יכולה לומר לך את זה עוד
שום ניתוח על ההשפעה הסביבתית של כל זה - כמולדבר על הסילוק, הם בכלל לא שקלו את זה כי הם לא עשו

אנו-מהחיסוןRNAה-עלהשומנים,עלחשבומסולקים:מהונדסיםשתאיםיתכן,GMOל-הפכנושאמרתי,
כלאםזמנית?בוהרבהכךכלמסולקאםהביובעםקורהמהמופרשים.-PEGה-לפחות-השומניםכייודעים

מתכלה? אנחנו פשוט לא יודעים את זה. אני לאכך הרבה שומנים נמצאים בו? האם זה גורם לבעיה, או שהוא
יודעת, אני לא מומחית לאופן שבו הוא מתכלה."

בנושאהאירופיהאיחודחקיקתשונתה2020יוליבחודשדין,כעורךלומרישמכוון,ובאופן"בדיוק,הולזייסן:ד"ר
GMOלכךנתייחסאנומשפטית.מבטמנקודתהזו,המפלצתיותהחלהאזלחיסונים.רלוונטיתכבלתיהוכרזה

איומה - לא יאומן."בטענת הביטול [לאישור השימוש בחיסון]. זה פותח תהום

ואם הוא לא היה מסונן - אם הייתי שותה אתעו"ד ויויאן פישר: "החומר הזה, כשהוא מופיע במערכת הביוב,
את השומנים האלה? האם יש מחקרים על כך,החומר הזה במעבדה: האם זה היה גורם לבעיה? אם אני שותה

היה קורה?אם זה נכנס לאספקת המים, או אם אני שותה מעט מכוס, מה

טבעיבאופןמתכלהלאשהואבהנחהPEGה-ליפידאתנפריששאםלומררקיכולהאנישמידט-קרוגר:ד"ר
את זה בוודאות), אז אם הוא לא מסונן החוצהבדרך אחרת, הוא ימשיך להתקיים במי השתייה (ואני לא יודעת

ותתפתח אצלו אלרגיה אליו.[באמצעות מסנן] ומישהו שתה אותו אז תהיה לו בעיה במידה
לדמיין זאת. זה נספג דרך הקיבה, אבל אני לא יודעתזה יהיה זהה לזעזועים האנאפילקטיים האלה. אני יכולתי

מתכלה לחלוטין בקיבה על ידי האנזימים המפרקיםבדיוק מה קורה אז - האם יהיו תגובות אלרגיות. יתכן שהוא
העיכול]שומן." [בחיסון הוא מוזרק ישירות ולא עובר דרך מערכת


