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Групата "Перт" е била основана през 1981 г. в Перт, Западна Австралия. Основателите на организацията са трима – биофизикът Елени Пападопулос-Елеопулос – управител,  Валендар Ф.Търнър – доктор от спешна помощ и професорът по патология Джон Пападимитриу. В течение на годините няколко други учени също се присъединяват към Групата и допринасят за нейното развитие. Това са физиците Брус Хедлънд-Томас, Дейвид Каусер и Бари Пейдж, биохимикът от Флорида, САЩ, Тод Мюлер, и колумбийският физик и медицински изследовател Хелман Алфонсо. Групата "Перт" публикува своите научни публикации и писма в известни медицински журнали, както и в популярната преса. Двама от нейните членове са също и членове на Президентската съвещателна група по СПИН и са представяли пред нея и на други форуми като женевската интернационална конференция по СПИН, своите публикации и наблюдения, включително чрез сателитна връзка.

Становището на групата "Перт" е, че експертите по ХИВ/СПИН не са доказали:

1. Съществуването на уникален екзогенетично придобит ХИВ ретровирус.
2. Тестовете за ХИВ-антитела са специфични за ХИВ-инфекция.
3. ХИВ-теорията за СПИН, а именно, че ХИВ причинява придобита имунна недостатъчност (разрушаването на Т4 лимфоцитите=ПИН) или че придобитата имунна недостатъчност води до развитието на клиничния синдром на ПИН.
4. ХИВ-геномът (RNA или DNA) произлиза от една уникална, екзогенетично придобита инфекциозна ретровирусна частица.
5. ХИВ/СПИН е инфекциозен и се предава по кръвен път, чрез кръвни продукти или чрез сексуален контакт.
6. Предаването на ХИВ-ретровирус от майка на дете или неговото инхибиране чрез АЗТ или невирапин.

Групата "Перт" твърди следното:

1. Че е невъзможно за хемофилиците да придобият ХИВ след фактор VIII кръвопреливане.
2. Че СПИН и всички явления, асоциирани с „ХИВ“ са предизвикани от изменения в клетъчната структура, чрез процес на оксидация, характерен за веществата и процесите, на които са изложени рисковите за СПИН групи, както и чрез излагане на клетките, използвани за „култивирането“ и „изолирането“ на „ХИВ“.
3. Че СПИН не би могъл да се разпространи извън рисковите групи.
4. Че прекратяването на излагане на оксиданти и използването на антиоксиданти ще подобри състоянието на пациентите със СПИН.
5. Фармакологичните данни доказват, че АЗТ не може да убие „ХИВ“, АЗТ е токсично за всички клетки на тялото и може да причини СПИН.


Въпроси и отговори: Как е възможно някой да бъде ХИВ-позитивен и въпреки това да не е носител на ХИВ? (тук представяме само един от многото въпроси, разработени на сайта на групата „Перт“)

В1: Ако моята урина реагира положително на захар, имам диабет. Ако моят тест за бременност е положителен, значи съм бременна. Тогава как е възможно да бъда ХИВ-позитивен, а да нямам ХИВ (англ. HIV - Human Imunodeficiency Virus)?

О1: 'ХИВ-позитивен' е абревиатура на 'ХИВ-позитивен на антитела'. Универсалният тест, който се използва (1) за диагностициране на ХИВ-инфекция, не се основава на култивиране и откриване или изолиране на самия вирус или част от вируса от кръв или тъкани. По-скоро това е тест, който се прилага върху взета от пациента кръвна проба (2), при който се установява присъствието на антитела. Така че въпросът трябва да бъде перефразиран: „Вдействителност ли антителата, установени от теста, са следствие на ХИВ-инфекция?“

В2: Какво представляват антителата?

О2: Антителата са протеини, произведени от клетки, наречени лимфоцити. Всеки лимфоцит е отговорен за производството на една-единствена уникална молекула на антитялото. Бидейки стимулирани, тези молекули произвеждат милиони подобни молекули. Човешкото тяло има запас от около един милион антитела, а тяхното производство се отключва, когато нещо чуждо навлезе в организма като бактерия, вирус или протеин. Агентите или веществата, които задействат производството на антитела, се наричат общо антигени (от англ. antibody generating – производство на антитела). Най-мощните антигени са тези, които директно навлизат в кръвния поток (като например животинският протеин във ваксините – б.п.). Действащият антиген „избира“ едно от милионите антитела въз основа на сложно химическо взаимодействие между него и антитялото. Казано на медицински език (3), антитялото „разпознава“ и „се насочва срещу“ своя особен антиген. Можем да направим аналогия с родителите, които чакат своите деца, за да ги вземат от училище. Определени родители и деца се насочват едни към други, защото са се разпознали и затова си тръгват заедно.

Научно казано, „разпознаването“ антиген/антитяло означава също, че антитялото и антигенът реагират помежду си. Така например, когато протеинът на вируса на дребната шарка и антитялото се смесят в тестова епруветка, те се свързват чрез химическа връзка и образуват комплекс от антитяло и протеин. Това води до образуване на утайка, която променя цвета на разтвора. Интензитетът на промяна на цвета може да бъде измерен, за да се оцени реакцията количествено. На този принцип се основава и тестът ELISA, който обаче третира не протеини от вируса на дребната шарка, а от ХИВ.

В3: И така, значи ХИВ-антителата реагират с ХИВ-протеините?

О3: Да, ако предположим, че ХИВ съществува.

В4: Ако в кръвта ми бъде открито антитяло, което реагира с ХИВ-протеините, това доказва ли, че е ХИВ-антитяло?

О4: Не. Точно тук е целият спор.

В5: Възможно ли е все пак, това да е ХИВ-антитяло?

О5: Да, ако се докаже обаче, че ХИВ съществува. Но също така е възможно и да не е ХИВ-антитяло.

В6: Но как може тогава едно антитяло да реагира с ХИВ-протеин и въпреки това да не е ХИВ-антитяло. Изглежда че има някакво противоречие.

О6: Съвсем просто е да се подредят думите в едно изречение, но на практика е изключително сложно да се докаже, че определени антитела са именно ХИВ-антитела. Защото антителата, насочени срещу определен протеин (с когото те влизат в реакция), може също да реагират и с друг различен протеин, срещу когото те не са насочени. Това се нарича още „кръстосана реакция“. Проблемът е, че всичко, което виждаме в епруветката е една реакция, независимо от това дали разтворът променя цвета си или не. Когато е налице такава реакция, не можем да определим дали реагира „същинско“ антитяло или се получава кръстосана реакция с „несъщинско“ антитяло. Това е лесно обяснимо. Например, хлорът реагира с натрия, за да формира бял прах. Но бромът също реагира с натрия и образува бял прах. И двата вида прах имат солен вкус. Ние поне не сме изненадани, че две различни вещества реагират с едно и също по различен начин. И никой не би си помислил дори за момент, че някое вещество може да бъде идентифицирано като хлор, само защото то реагира с натрия и образува бял прах.

В7: Какво представлява всъщност кръстосаната реакция?

О7: Това е една химическа реакция. Когато антителата реагират с протеини, те реагират само с една малка част от молекулата на протеина. Това е като да прегърнеш баба си или да целунеш съпруга си. При този допир вие и вашата баба или партньор нямате 100 % контакт на повърхностите на вашите тела. Тази част от антигена, която влиза в реакция, е позната като „фактор на антигена“ или „епитоуп“ (англ. epitope) (4). Тази малка част е само малък процент от общото цяло, но понякога друг различен протеин споделя същата или почти същата част. Тъй като това е „краят на работата“ на антигена, едно и също антитяло реагира с него. А антитялото не може да направи разлика.

В8: Кръстосаните реакции част ли са от истинските лабораторни тестове или те са само нещо теоретично, което групата "Перт" желае да разисква с цел да накара хората да се усъмнят във валидността на ХИВ-тестовете? 

О8: Кръстосаните реакции не са теоретични. Те са проблем на всички опити при серологичното диагностициране. Ето защо тестовете за антитела може да се сравнят с опити да се определи формата на облаци, като се анализират сенките, които те хвърлят на земята. За да видите с какво са характерни кръстосаните реакции, посетете интернет страницата на PubMed www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ и задайте търсене, използвайки думите „мляко, протеини и кръстосани реакции“. Един от документите, който се появява гласи“: „Кръстосани реакции между протеините на бозайници“ от Рестани П., Берета Б., Фиочи А., Балабио Ц., Гали ЦЛ. Лаборатория по токсикология, отдел по фармакологични науки, Милански университет, Милан, Италия, patrizia.restani@unimi.it

Един абзац от този документ казва следното:

„...антителата специфични за протеините на кравето мляко са в състояние да разпознаят по-голямата част от млечните протеини на бозайници, отглеждани в средиземноморските страни като овце, кози и биволи; слаба кръстосана реактивност бе наблюдавана с млечни протеини от кобили и магарета. Никое от антителата, използвани в нашите проучвания, не реагира с протеини от екзотични видове бозайници като камили, например“.

Този абзац ни казва, че антителата, насочени срещу протеините на кравето мляко, реагират също така с протеините на мляко от овце, кози и биволи, въпреки че това са различни протеини от млякото на различни видове животни. Сега си представете, че искате да тествате някой човек за антитела към овчето мляко. Може би вие сте доктор, а вашият пациент вярва, че пиенето на овче мляко е по-здравословно от пиенето на краве мляко. Въпреки това вие подозирате, че вашият пациент е развил алергия към овчето мляко и искате да разберете дали този човек произвежда антитела към този вид мляко. За да разберете това, вие вземате малко овче мляко, извличате протеините и към тях добавяте серум от пациента. Вие виждате реакция между антителата на пациента и протеините на овчето мляко, но какво ще бъде вашето заключение? Дали тази реакция е доказателство, че пациентът има антитела към овчето мляко? Може ли този човек да е алергичен към овчето мляко? Реакцията може със сигурност да потвърди осъществен вече „контакт“ с овчето мляко. Но тъй като вие знаете, че антителата от протеини на краве мляко реагират също и с протеини от овче мляко, естествено допускате, че реакцията може да е следствие и на взаимодействие с антитела от краве мляко. В този случай, как може да определите кое е точното антитяло? При това, реакция ще има без значение кое антитяло е добавено към овчето мляко, защото: (а) антитялото от протеина на овчето мляко ще реагира на овче мляко и (б) антитялото от протеина на кравето мляко ще реагира също на овчето мляко. Така че не е възможно да се идентифицира „същинското“ антитяло от овчето мляко въз основа на реакция със същото мляко (5). И сега, ако протеинът на овчето мляко е ХИВ-протеин и вие сте добавили серум към него и сте видели реакция, вие няма да бъдете в състояние да различите едно същинско „ХИВ“ антитяло от едно същинско „не-ХИВ“ антитяло. Ето защо, наличието на антитела, които реагират с ХИВ не е доказателство, че това са ХИВ-антитела. Виждате, че серологията не е толкова проста работа, но интересен е въпросът колко „ХИВ-позитивни“ хора са запознати с феномена на кръстосаната реакция на антителата?
В9: Млякото е едно, а ХИВ е съвсем друго. Разполага ли групата "Перт" с някаква информация за антитела, които реагират с ХИВ и въпреки това не са ХИВ-антитела?
О9: Разполагаме със значителен обем от данни по този въпрос. В Австралия, например, 25 % от здравите хора имат поне едно антитяло, което реагира на ХИВ-теста „Western blot”. Тъй като се приема, че средно 0.1 % от австралийците са „заразени“ с ХИВ, фактически всички антитела на тези здрави хора следва да са „не-ХИВ“ антитела, които реагират кръстосано. Вдействителност, експерти като Антъни Фаучи учат студентите по медицина, че ХИВ- тестовете „Western blot”, които не са положителни поради липса на „достатъчно“ антитела, за да бъдат определени като положителни, са следствие на кръстосано реагиращи антитела. По-рано ние споменахме дребната шарка като добър пример за кръстосана реактивност. В едно изследване на остра инфекция от дребна шарка в незаразени с ХИВ деца и младежи, докладвано от САЩ и Перу, 43/75 (62 %) са развили антитела, които са реагирали с един или повече ХИВ-протеини. През 1995 г. в Африка е имало 551 000 смъртни случая на деца следствие на дребна шарка и затова е съвсем обяснимо, че в едно проведено изследване в Африка за наличие на ХИВ-инфекция, „децата, хоспитализирани поради дребна шарка, са били изключени от изследването“.
В10: Това означава ли, че никога не може да се използват тестове за антитела за диагностициране на определена инфекция?

О10: Не. Това означава, че трябва да разполагате с метод за разпознаване кои реакции са причинени от „истински“ антитела и кои са следствие на кръстосано реагиращи „претенденти“. Единственият начин да се направи това е да се потвърди в реакциите нещото, което търсите. С други думи, става въпрос за един опитно осъществен процес. В много от нашите публикации ние говорим подробно по тази тема. Например, определяте числото на позитивните тестове на хора, които подозирате, че са заразени. Но трябва също така да докажете инфекцията по начин различен от теста за антитела. А това може да стане само с изолиране на самия ХИВ-вирус. Не можете да използване теста за антитела за потвърждение, защото ще компрометирате опита. А това не се допуска. След това продължавате като определяте числото на негативните тестове на хора, които не са заразени. А това са хората, при които въпреки вашите най-усърдни старания, не можете да изолирате ХИВ. Ако самите тестове са силно специфични за ХИВ (както твърдят експертите по ХИВ), тогава позитивните тестове трябва да принадлежат фактически на тези хора, от които ХИВ може да се изолира. Хора, от които ХИВ не може да се изолира, на практика никога не би трябвало да покажат положителен резултат на тест. Ако вашите резултати докажат тези две неща, тогава вие разполагате наистина с един добър тест, който може да прилагате.

В11: След като нещата толкова се усложняват, защо веднага не се прави директен тест за ХИВ? Защо изобщо се занимаваме с антитела?

О11: Защото тестовете за антитела са далеч по-прости и по-евтини от изолирането на самия вирус. И защото тяхната употреба е общоприета и се счита, че те са доказани като специфични тестове за вируса при голям брой хора още преди тяхното въвеждане в рутинната клинична практика. За съжаление обаче в научната литература никога не е било докладвано изолиране на ХИВ-вируса! Ето защо ние твърдим, че никой не знае колко „ХИВ позитивни“ хора са действително заразени с „ХИВ“. Може да са всичките заразени, а може и никой да не е заразен! Ето защо, неуспехът да се справим или дори да признаем този основен научен проблем, може да има трагични последици.

В12: Но защо пациентите със СПИН или хората, които са в рискови групи, биха имали антитела, които реагират кръстосано, а не ХИВ-антитела?

О12: Защото това, което характеризира рисковите групи за СПИН, е излагането на много и различни чужди субстанции, които стимулират производството на антитела. Това са кръв или кръвни продукти, микроби, семенна течност или наркотици. Вдействителност СПИН пациентите имат високи нива на антитела, които се насочват срещу всякакъв вид антигени, които не са ХИВ. И колкото повече антитела има човек, толкова по-голяма е вероятността едно или няколко от тях да реагират кръстосано с ХИВ. Това се подкрепя и от факта, че високите нива на антитела са важна педпоставка за един положителен ХИВ-тест.

В13: Значи, ако аз съм „ХИВ-позитивен“, това очевидно не означава, че имам ретровирусна инфекция и следователно не трябва да се безпокоя, че ще се разболея?

О13: Точно така. Няма съмнение обаче, че при рисковите групи за СПИН тези антитела, независимо как са се появили и кое е предизвикало тяхното производство, показват, че нещо може би не е наред или предстои да случи със здравето. Можем да кажем това, тъй като има много проучвания, които показват, че „ХИВ-позитивните“ индивиди статистически се намират в по-голям риск да развият определени заболявания (6). Но ние не твърдим, че всички „ХИВ-позитивни“ хора ще се разболеят или ще развият СПИН. Това, което групата "Перт" твърди от години е, че към днешна дата няма доказателства, че един тест е положителен, защото определени антитела са се насочили към един „ХИВ-ретровирус“. Дори и този „ХИВ-ретровирус“ да съществува! Очевидно трябва да има обяснение за съществуването на тези антитела, но не е необходимо да го знаем, за да докажем, че те сигнализират за повишена вероятност от увредено здраве. Както не е необходимо да знаем причината за повишена температура, за да разберем, че повишената температура сигнализира за здравословен проблем. Тези две взаимовръзки са добре установени и са достатъчно доказателство.

В14: Ами какво да кажем за здравите хора, които не са от рисковите групи за СПИН? Какво означава за тях един положителен тест?

О14: За съжаление, когато става въпрос за здрави хора, които не са от рисковите групи за СПИН, положителният тест има още по-малка сигурност. Единственият начин да определим този риск е да сравняваме за период от няколко години здравите хора от една голяма група „ХИВ-позитивни“ и „ХИВ-негативни“. Но се налага това проучване да бъде тайно. Ако участниците, техни роднини или лекуващи лекари научат за резултатите от предварителния тест, това би провалило експеримента. Например, „ХИВ-позитивните“ участници може да повярват, че ще умрат, а техните доктори биха се почуствали задължени да им предпишат лекарства срещу ХИВ, които сами по себе си са токсични и биха довели до заболяване. И освен това е твърде късно за осъществяването на подобен експеримент. Повече дискусионни материали обаче за неспецифичността и значението на термина „ХИВ-позитивен“ може да намерите в следния монограф: www.theperthgroup.com/MONOGRAPH/MTCTJuly24.pdf
и тук:
www.theperthgroup.com/SCIPAPERS/PerthGroupIJSAJune3003.pdf

В15: Тогава какво трябва да прави един „ХИВ-позитивен“ пациент, ако не е склонен да приеме, че има „ХИВ-инфекция“?

О15: групата "Перт" не дава съвети относно медикаментозно лечение. Това е изцяло въпрос на личен избор на пациента и неговия лекуващ лекар. Въпреки това, тъй като е известно, че контактът с ректална субстанция (при мъже и жени) и приемането на наркотични вещества, както и гъбични и микобактериални заболявания, могат да доведат до образуването на антитела, които реагират при ХИВ-теста за антитела, съвсем разумно е те да се избягват, а всички болестни състояния да бъдат правилно диагностицирани и лекувани. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Слепите романтици все още вярват, че ХИВ причинява СПИН. Но ако „ХИВ“ никога не е бил изолиран, тогава какво е СПИН?

Никога не е бил изолиран? Обзалагате ли се? Награда от 1000 лири в брой очаква първия човек, който намери поне един научен документ, доказващ че „ХИВ-вирусът“ е бил реално изолиран!

Ако вие или ваш приятел „експерт по СПИН“ можете да го докажете, 1000 лири са ваши! Ще ви бъдат връчени в брой и то публично!

Интересувате ли се? Тогава съобщете за наградата на вашата любима благотворителна фондация по СПИН, защо не?

Ние се обзалагаме, че вие ще останете изненадани да разберете истината!


За голямата ИЗМАМА с вируса на СПИН, вижте също следните сайтове:
www.gnhealth.com/doubters_list.html
www.rethinkingaids.com/quotes/aidsquotes.htm
www.rethinkingaids.com
www.virusmyth.com



